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ТЕХНІЧНІ НАУКИ  
Бараннік Олександр, 

Державний університет телекомунікацій, 

Інститут інформаційних технологій 

 

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ПОРУШЕНЬ НА ОСНОВІ 

АЛГОРИТМІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
 

Загальна кількість автомобілів у світі перевищує 1 мільярд, кожен п’ятий українець має власне авто. 

Кількість автомобілів невпинно зростає. Вченні прогнозують збільшення кількості особистого 

транспорту до двох мільярдів у 2035 році [1][2]. 

Розвиток транспортної інфраструктури відбувається набагато повільніше. Як результат таких 

обставин великі міста та транспортні магістралі постійно переповнені автівками, а затори вже стали 

нормою для жителів міст та приміських районів. 

Часто причинами заторів є аварії на дорогах, які в свою чергу відбуваються через порушення правил 

дорожнього руху. Дієвим методом боротьби з порушеннями є штрафи, проте кількість проблемних місць 

перевищує можливості системи протидії, а саме ресурсів у напрямку патрулювання та регулювання руху. Та й 

взагалі, такий підхід є досить дорогим і неоптимальним, порівнюючи з системами автоматичної фіксації порушень. 

Для початку роботи була потреба відстежити зв’язок між типами порушень та типами аварій які виникають 

як наслідок. За основу була взята статистка порушень та статистика аварій у Японії [3], рисунок 1. Такій вибір 

обумовлено якістю та кількістю зібраної інформації робітниками поліції. Завдяки точному розрахунку 

мультигересії вдалося встановити чітку залежність між порушеннями та аваріями. Також вдалося встановити 

найбільш небезпечні типи порушень які призводять до аварій з летальними випадками. 

Наступним етапом дослідження було проведення аналізу статистики, з метою доведення дієвості 

накладання штрафів на водіїв які порушують правила дорожнього руху. 

Відштовхуючись від статистики порушень, було виявлено технічні можливості фіксації їх у 

відеопотоці за допомогой нейронних мереж. Після аналізу можливостей існуючих систем фіксації було 

виявлено технічні обмеження пов’язані з архітектурою побудови систем, які надають підставу для 

розробки системи за альтернативним типом архітектури. 
 

 
Рисунок 1 – Склад порушень ПДР 
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Об'єктом дослідження є існуючі проблеми сучасних систем відеофіксації. Метою роботи є розробка 

альтеранативної архітектури побудови систем відеофіксації. 

Очікується, що у якості результатів роботи, буде отримано технічні специфікації системи фіксації 

порушень, що є новою та вирішує проблеми аналогічних систем, серед яких: 

- потреба у потужній інфраструктурі; 

- висока вартість; 

- складність налаштування; 

- потреба у серверному обладнанні; 

- обмежені можливості маштабування; 

- необмежені можливості стеження. 
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Гаврилюк Н.О., 

слухач другого курсу 

Інституту Управління Державної охорони України, 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТАМ ПІД ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ ОХОРОННИХ ЗАХОДІВ 
 

Безпілотний літальний апарат (БПЛА) або дрон – мобільний, автономний апарат, запрограмований на 

виконання будь-яких завдань. Використання БПЛА при цьому допомогло забезпеченню життєздатності 

учасників подій, звести до мінімуму збитки під час ведення бойових дій. Сьогодні ці технологічні вироби вже 

стали більш доступними для загалу, для безлічі споживачів. Від БПЛА вже вимагають на належному рівні 

виконання набагато більшого за специфічним розмаїттям завдань та функцій [1, с. 182]. Експерти вважають, що 

безпілотна авіація вже у найближчі часи займе домінуюче положення у порівнянні з пілотованою [2, с. 25]. 

Відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» Управління державної охорони (УДО) 

України відноситься до складу сектору безпеки і оборони [3, ст. 12.1] і здійснює службову функціональну 

діяльність на принципах та засадах дотримання законності, безперервності часових проміжків виконання, 

врахування та дотримання принципів поваги до задекларованих державою прав, свобод, ставлення до гідності 

людини - фізичної особи (громадянина), дотримуючись загального принципу єдиноначальності. Діяльність з 

здійснення державної охорони органів державної влади України здійснюється по відношенню наступних 

об'єктів: Верховної Ради, Кабміну, Конституційного та  Верховного  судів  України  [3, ст. 4]. 

Згідно норм діючого в Україні законодавства, сфера діяльності з державної охорони, зокрема, органів 

державної влади нашої держави та посадовців певного рангу складається з комплексу організаційних і 

https://mmr.net.ua/autoworld/news/
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правових, оперативно-розшукових, режимних, інженерно-технічних та інших подібних заходів, здійснення 

яких покладається на спеціально уповноважені державні органі, маючи на меті забезпечення нормального 

безпечного функціонування зазначених вище державних владних структур держави, створення та 

забезпечення належного рівня умов та заходів безпеки стосовно посадових осіб та об’єктів, що визначаються 

Законом України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» [4]. 

На сьогоднішній день використання безпілотних літальних апаратів позбавляє від необхідності бути в 

небезпечних умовах, здійснювати роботу, що виходить за рамки фізичних та психофізіологічних можливостей 

людини, а також відкриває широкий спектр таких функцій, що раніше могли видатись неможливими. Свідченням 

ефективності та раціональності використання безпілотників служать щотижневі (якщо не щоденні) повідомлення 

у засобах масової інформації про результати успішного застосуваннях БПЛА не тільки збройними силами різних 

держав у міжнародних конфліктах, а і у інших сферах діяльності, зокрема, під час проведення відповідних заходів, 

здійснення охоронних функцій та виконання службових обов’язків у сфері державної охорони. 

Зазначене дає підстави зробити висновок щодо актуальності обраної теми магістерської роботи, яка 

присвячена дослідженню особливостей використання безпілотних літальних апаратів при виконанні 

завдань, пов’язаних із питаннями забезпечення належного ступеня безпеки державних посадових осіб, а 

також важливих об’єктів (будівель, споруд, майданчиків, транспортних засобів тощо) стосовно яких 

проводяться заходи з виконання процедур державної охорони, а також практики їх використання та 

вивчення засад та можливостей, за необхідності, протидії безпілотним літальним апаратам. 

Наукова новизна магістерської роботи полягає в тому, що у зв'язку з рівнем терористичної загрози та 

технологій, які зараз розроблені, необхідне застосування БПЛА з технологією розпізнавання та 

ідентифікації обличчя особи, що покращить ефективність виконання службових обов’язків 

співробітниками УДО України впродовж проведення масових заходів, по забезпеченню належного 

ступеня безпеки осіб, стосовно яких здійснюються заходи з державної охорони. 

Матеріали роботи можливі до використання під час планування та реалізації заходів із забезпечення належного 

рівня безпеки посадових осіб та відповідних об’єктів, стосовно яких проводяться дії службами державної охорони, 

а також в процесі розроблення робочих навчальних програм і практичних занять з навчальних дисциплін «Технічні 

засоби охорони», «Організація та забезпечення охорони об’єктів» та «Забезпечення безпеки фізичних осіб» [5]. 

Аналіз сучасного стану охоронних засобів автоматизації та процесу управління ними, стану насиченості 

місця спостереження засобами розвідки та високоточними засобами протидії дозволяє зробити висновок про 

технічну можливість створення в структурі УДО України оперативних тактичних та навіть стратегічних 

систем спостереження, що дозволить підвищити ефективність діяльності, що здійснює охоронну  діяльність,  

в  6  –  10 разів [6, с. 123]. Наведене потребує послідовного нарощування можливостей таких структур в УДО 

України з безумовним використанням на існуючі в структурі засоби технічного забезпечення, системи 

автоматизованого управління та спостереження, підвищення ефективності систем високоточного 

спостереження за рахунок посилення найбільш «слабких» складових цих систем. 
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ 
 

Ключові слова: транспорт, вантаж, допельшток, термо-перегородка, їздка, раціональність. 

Вступ. Автомобільний транспорт посідає значне місце у перевезенні вантажів завдяки своїм перевагам, 
зокрема високій маневреності (можливості доставки «від дверей до дверей») та високій швидкості доставки. 
Засобами перевезення (рухомим складом) являються автомобілі, автомобілі-тягачі, причепи і напівпричепи 
транспортного призначення, різні пристосування для перевезення вантажів. Від повноти завантаження 
автомобіля чи напівпричепа залежить ефективність їздки та рівень доходів отриманих від перевезення.  

Постановка проблеми. Найголовнішими показниками роботи транспорту при перевезенні вантажів 
є час доставки та транспортні витрати. В ціну одиниці продукції входять і транспортні витрати, тому задля 
зменшення вартості продукції доцільно максимально завантажувати автомобіль. Але не завжди є 
можливість повністю завантажити автомобіль і перевезення деяких вантажів є не раціональним 
(наприклад, ті вантажів які не можна штабелювати, крихкі і т.д.).   

Результати дослідження. В такому випадку для підвищення продуктивності автомобіля при 
перевезенні вантажу пропонується використання допельштока та термо-перегородок. 

Допельшток – термін, що виник в німецькій мові, який буквально означає «другий поверх». В 
автоперевезеннях допельштоками називають наявні поперек фургона і зафіксовані на внутрішніх поверхнях 
стін штанги, що забезпечують можливість двоярусного розміщення вантажів, що перевозяться. В першу 
чергу це пристосування необхідно для транспортування не призначених для штабелювання вантажів 
(крихкого обладнання, вантажів підвищеної небезпеки, молочної продукції, шоколадних виробів і т.д.). 

У більшості випадків допельштоки монтують в фургонах і напівпричепах-рефрижераторах, 
призначених для перевезення вантажів, що залежні від температури. Це дозволяє організувати ефективну 
і безпечне перевезення другого рівня піддонів з розміщеною на них замороженою продукцією. [1] 

Доцільним є також використання термо-перегородок, які дозволяють одночасно перевозити вантажі 
різної номенклатури та різного класу.  Розділювальна температурна стіна (термо-перегородка) – це 
пересувний пристрій, який дозволяє розділити вантажний простір на дві частини в різних конфігураціях, 
наприклад, 50%/50%, 40%/60%, 25%/75%, залежно від потреб поточного маршруту або вантажу. Більш 
того, в одній частині гарантовано перевезення в температурному режимі. Різноманітні за конструкцією 
температурні перегородки легко встановлюються, перетворюючи фургон-рефрижератор або 
ізотермічний фургон в мультитемпературний транспортний засіб. 

Перегородка дозволяє створити два щільно розділених вантажних приміщення в одному причепі. Це 
рішення дозволяє перевозити непродовольчі товари одночасно з харчовими продуктами без ризику 
контакту між двома різними групами товарів.  

Це рішення можна вважати стовідсотково безпечним, якщо взяти до уваги небезпечні ситуації, що 
можуть виникнути під час перевезення. Це може бути, наприклад, витік однієї з речовин, що може 
забруднити партію харчових продуктів, ДТП, яка призведе до пошкодження продуктів або руйнування 
іншої партії в тому ж причепі. Всі ці ризики істотно обмежені завдяки застосуванню перегородок. 

Використання цього рішення також приносить фінансову вигоду. Вона пов’язана, насамперед, з 
більшим заповненням окремих транспортних засобів завдяки можливості безпечного поєднання поставок 
харчових продуктів з непродовольчими. Важливим також є той факт, що причепи оснащені додатковим 
поверхом (балки, що дозволяють складувати вантажі). 

Зниження споживання палива холодильним пристроєм також дозволяє суттєво економити. Це 
можливо завдяки зменшенню простору для перевезення харчових продуктів, які вимагають відповідного 
температурного режиму. Для навколишнього середовища це є також додатковою перевагою за рахунок 
зниження викидів СО2. [2] 

Висновки. Транспорт є важливою складовою вартості готової продукції. Тому, для того, щоб знизити ціну 
товарів та зробити їх більш привабливими та доступними для покупців, доцільним є використання додаткових 
пристосувань для перевезення вантажів, таких як допельшток та термо-перегородка, які дозволяють найбільш 
повно завантажити автомобіль та більш раціонально використовувати його під час їздки. 
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ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО ТА МОТОРЕСУРСУ В ХОДІ 

ПІДГОТОВКИ ТА БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ РАКЕТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
 

З 2014 року наша держава перебуває в стані війни з РФ. За цей період ракетні війська і артилерія 

активно приймала участь у стримані окупанта. Використовували різні комплекси та артилерійські 

системи , які зарекомендували себе з позитивної сторони незважаючи на те що вони є застарілими. Ракетні 

війська успішно виконують бойові завдання щодо вогневого ураження противника. Використовуючи 

реактивну систему залпового вогню 9К58 “Смерч” . 

Підрозділи Збройні сили України на 2021 рік  використовують застаріле озброєння та військову техніку. 

Ракетні війська є ключовим засобом нанесення точних ракетних, а також реактивних ударів по противнику. 

Але з досвідом ведення бойових дій на Донбасі, виникли певні проблеми з технікою а також з апаратурою. 

БМ 9А52 є застарілим комплексом для виконання завдань за призначенням. Одна з проблем, це 

використання великої кількості палива під час роботи холостого ходу. В свою чергу це  несе за собою великі 

грошові затрати. Постало питання модернізації БМ 9А52 що входить до комплексу  9К58 “Смерч”. 

Згідно досвіду , статистика норм витрат пального на 100км пробігу свідчить про наступне: 

МАЗ-7911,7911,79112 витрати пального 170л на 100 км; 

МАЗ-543,543А,543М витрати пального 170л на 100 км; 

МАЗ-547В витрати пального 260 л на 100 км; 

За час використання військової техніки в антитерористична операція(АТО) статистика показує що 

техніка витрачає велику кількість палива та мастила. Отже питання економії енергоресурсів в Збройних 

Силах України стало актуальним . Автомобільне шасі МАЗ 79111 на базі якого перебуває РСЗВ 9К58 

“Смерч” використовувала надмірну кількість пального за одну мотогодину. 

Паралельно провівши аналіз з американськими системами ,бойові машини закордонного зразка 

витрачають менше палива .РСЗВ  американського зразка такі як  “HIMARS” та  “M270 MLRS” 

використовують  станцію живлення яка бере обертовий момент від маршового двигуна. При цьому 

двигун  “Cummins VTA-903”  використовує 115 літрів дизельного палива на марші, а також 15 літрів при 

роботі холостого ходу. Зважуючи на ці дані американський комплекс який знаходиться  на  озброєні країн 

НАТО  є економічним вигідним варіантом  щодо його експлуатації. 

Проаналізувавши результати з бойових дій, а також тактичних навчань з підрозділами ракетних військ 

та практичні заняття на навчальній матеріально-технічній базі з офіцерами-ракетниками , курсантами можна 

зробити висновок, що технічна база застаріла, та потребує модернізації. Аналізувавши станцію живлення, а 

також кожні її елементи , затрату палива БМ 9А52 стає зрозумілим ,що модернізація полягає в дообладнані 

бойової машини. Встановивши АДЖ, тобто дообладнати електрогенератором нового зразка. Тому розробка 

технічного засобу а також його встановлення, який буде спроможний усунути дану проблему, а саме велике 

споживання палива є актуально і дозволить покращити систему електропостачання. 

Таким чином, якщо дообладнати БМ генератором, який за одну мотогодину споживатиме менше 15л 

палива, це дозволить спромогтися економії коштів в ЗСУ. 
 

Література: 
 

В.А. Юнда, С.А. Мартиненко, Т.Д. Попович, Б.П. Матузко, В.М. Медведь: Бойова машина 9А52 

основи будови та експлуатації: Навчально-методичний посібник. – Львів: 2008. 
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Мінаєва Н.Л., 

к.т.н., викладач ВСП Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП, 

Грушевський М.М., 

експерт з 3-d друку, 

Асеєв К.С., Мінаєв П.М. 

учні Рівненської Малої академії учнівської молоді 

 

ДРУК ЗВОЛОЖУВАЧІВ ДЛЯ КИСНЕВИХ КОНЦЕНТРАТОРІВ 
 

Одним із найбільш вагомих і небезпечних викликів сучасності став спалах інфекції (COVID-19), 

спричиненої новим коронавірусом SARS-CoV-2. За своїми темпами поширення, шляхами передачі та 

наслідками ця інфекція набула статусу пандемії, про виникнення якої ВООЗ сповістила 11 березня 2020 

р. Станом на 21 грудня 2020 р. у світі виявлено понад 76,8 мільйонів випадків, у майже всіх країнах та 

територіях. Унаслідок захворювання понад 1,69 млн осіб померли. Близько 43,3 млн людей одужало. 

Більшість хворих має легкій перебіг з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ) і можуть 

лікуватись в амбулаторних умовах, проте близько 15 % — потребують госпіталізації, а 5 %  — проведення 

різних видів респіраторної підтримки в умовах відділення інтенсивної терапії (оксигенотерапії) [1]. 

Оксигенотерапія — це застосування кисню для лікування. Постачання кисню може проводитись 

різними методами, наприклад: централізовано чи локально — за допомогою концентраторів, кисневих 

балонів (стиснутий або зріджений кисень), кисневих генераторів; через системи трубопроводів та 

кінцевого підведення. Також важливими є швидкість подачі кисню, його зволоження та підігрів. 

У середині листопада МОЗ України планувала підключити до кисню 50% (або 26 тисяч) ліжок у 

медичних закладах, а до кінця року цей показник зросте до 80%. У середині листопада МОЗ України 

планувала підключити до кисню 50% (або 26 тисяч) ліжок у медичних закладах, а до кінця року цей 

показник зросте до 80%. Станом на кінець жовтня кількість ліжок з підведеним киснем складає 15 тисяч, 

при цьому задіяно близько 10% апаратів штучної вентиляції легень [2, 3]. Між тим, представники 

громадських організацій, волонтери вважають ці дані сильно завищеними. Вони стверджують, що в 

Україні є гостра потреба в кисні в умовах пандемії. 

 
Рис.1. Показники забезпечення лікарняних ліжок киснем 

 

 
Рис.2. Зволожувач для кисню 

 

При використанні медичного кисню та із концентратора для 

потреб дихання його обов’язково необхідно зволожувати. Оскільки 

сухий кисень може призвести до опіків горла та легень. В такому 

випадку необхідно використовувати спеціальні зволожувачі, які 

пропускають кисень через воду або фізрозчин [4].  

Він виготовлений з поліетилену, який має сильну 

антиокислювальні і омолоджуючі властивості, має добру 

герметизацію, високу продуктивність і тривалий термін служби. 

Вартість одного такого пристрою на ринку становить 253 грн.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F#cite_note-BNF69-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F#cite_note-BNF69-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F#cite_note-BNF69-1
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Проте, у зв'язку з складною ситуацією через коронавірусну хворобу і постійному збільшенню потреби у 

кисні, постійно не вистачає даного продукту. Оскільки вони зараз необхідні як для приватного використання, 

так і для постійних потреб лікарень. Для вирішення даної проблеми було надруковано деталі кисневих 

зволожувачів на 3Д-принтерах. Друк відбувається в Національному університеті водного господарства та 

природокористування в м.Рівне на принтерах від гранту ВП ВГО “Генерація успішної дії”.  

 

На 3D-принтері друкується маленька деталь, 

яка вкручується в кришку пластикової пляшки [5]. 

Так, звичайна пластикова пляшка за допомогою 

невеличкого перехідника, видрукований на 3D-

принтері перетворюється в дуже необхідний 

зволожувач кисню. В ідеалі це корок з 

вмонтованим перехідником, видрукований на 3D-

принтері, шлангами й штуцером. Саме така 

конструкція передається на запит, а потім лікарі 

уже самі беруть пляшку літрового об’єму, 

наливається фізрозчин і людина дихає.                                                                           

 

 
Рис.3. Надруковані частини зволожувачів 

   

3D принтер упродовж години працює над створенням головної деталі для кисневого зволожувача. 

Модель створили самі. За 3-4 години можна виготовити 10 таких деталей. Максимальна продуктивність 

3D-принтера – 35 зволожувачів за добу. Такий виріб теж можна використовувати багаторазово. А його 

собівартість – 20 гривень. При цьому вартість готового зволожувача становить близько 70 гривень. 

 

 

Даний виріб досить невеличкий, але він має таку 

систему, що з однієї сторони подається сухий 

кисень. Штуцер та шланг із ПВХ купується 

заводські. Штуцер вкручується в кран або до 

кисневого балону і підключається до перехідника і 

сухий кисень пропускається через вологу. Береться 

звичайна пластикова пляшка, встановлюється наш 

зволожувач. У пляшці має бути фізрозчин. Далі тут 

трубка, яка йде до пацієнта. Відповідно механізм 

такий, що поступає сухий кисень, проходить через 

вологу, він аж випаровується і цей вже зволожений 

кисень і цей вже зволожений кисень, виходить з 

іншої сторони. 

 

 
Рис.4. Зволожувач у зібраному вигляді 

Тестували кисневий зволожувач у Сарненській лікарні Рівненської області. Прилад себе вдало 

зарекомендував. Зараз на Рівненщині вже 200 таких зволожувачів. Також частину було передано до 

Тернополя. Ще кілька десятків для лікарень інших областей. 

Література: 
 

1.  British national formulary : BNF 69 (вид. 69). British Medical Association. 2015. с. 217–218, 

302. ISBN 9780857111562. 

2. Інтернет-ресурс: https://www.slovoidilo.ua/2020/11/02/novyna/suspilstvo/ moz-rozpovily-skilky-

lizhok-vzhe-zabezpecheni-kysnem  

3. Інтернет-ресурс: https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy. 

4. Інтернет-ресурс: Коронавірус в Україні: нестача медичного кисню та як його покрити. 

СУСПІЛЬСТВО.  24 жовтня 2020р. 

4.   Сізов В.Д., Сороквашин С.В. Основи 3Д друку. Електронний посібник. Дніпропетровський центр 

професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. 120 с.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F#cite_note-BNF69-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9780857111562
https://www.slovoidilo.ua/2020/11/02/novyna/suspilstvo/%20moz-rozpovily-skilky-lizhok-vzhe-zabezpecheni-kysnem
https://www.slovoidilo.ua/2020/11/02/novyna/suspilstvo/%20moz-rozpovily-skilky-lizhok-vzhe-zabezpecheni-kysnem
https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy
https://www.slovoidilo.ua/publikacii/suspilstvo
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Ожередова М.А., 

доцент кафедри хімічної інженерії та екології 

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 

 

ВПЛИВ АВТОТРАНСПОРТУ НА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Автомобільний транспорт є постійно зростаючим джерелом техногенного навантаження на всі 

складові навколишнього середовища. У світі зареєстровано більш ніж 1 млрд. автомобілів, які кожну добу 
спалюють понад 7 млн. тон палива. Станом на 2019 рік в нашій країні зареєстровано близько 10 млн. 
автомобілів, які негативно впливають на якість атмосферного повітря та ґрунту, особливо в 
густонаселених містах та промислових центрах де сконцентрована їхня загальна маса.  

Відпрацьовані гази двигунів автомобільних двигунів містять велику кількість токсичних сполук. 
Через значне їх різноманіття і складність ідентифікації до розгляду звичайно приймаються найбільш 
розповсюджені компоненти. Шкідливий вплив пересувних засобів на ґрунти визначається потраплянням 
до них різноманітних хімічних речовин, серед яких сполуки важких металах, зокрема свинцю. 

Погіршення стану довкілля, зниження імунітету населення, розвиток та зростання багатьох захворювань – 
все це «діяльність» двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) та систем живлення автотранспорту [1]. 

Вплив автотранспорту на забруднення навколишнього середовища та на здоров'я людей зумовлений тим, що: 
- експлуатація основної маси автомобілів відбувається у населених пунктах з високим показником 

щільності населення; 
- шкідливі викиди відпрацьованих газів ДВЗ здійснюються в приземних шарах атмосфери; 
- відпрацьовані гази ДВЗ автомобілів містять дуже токсичні компоненти, які є основними 

забруднювачами атмосферного повітря. 
Щоденна експлуатація автомобілів супроводжується наступними негативними процесами: 
- забрудненням атмосферного повітря токсичними компонентами відпрацьованих газів ДВЗ; 
- забрудненням водних об’єктів, земель та ґрунтів; 
- шумовими, електромагнітними та вібраційними впливами на людей, як на водіїв так і на пішоходів; 
- виділенням в атмосферу неприємних запахів; 
- тепловим забрудненням. 
З метою зниження негативного впливу автотранспортних засобів на навколишнє середовище необхідно 

проводити розробку заходів щодо його зменшення шляхом упорядкування дорожнього рух та екологічний 
моніторинг у міських агломераціях. Це потребує спільних зусиль фахівців різних галузей: автовиробників, 
приладобудівників, метрологів, спеціалістів з технічного обслуговування і ремонту автомобілів, екологів. 

Враховуючи напрям на гармонізацію європейського законодавства в Україні стандарти ДСТУ 4276-2004 і 
ДСТУ 4277-2004 потребують модернізації і корегування. Базові закони варто підкріплювати пакетом стандартів, 
нормативних і технічних документів, серед яких велику частину необхідно розробляти в Україні вперше. 

Існує необхідність впровадження заходів щодо охорони повітря від шкідливих викидів 
автотранспорту та підвищення рівня екологічної безпеки біля магістралей, розробки системи контролю 
рівня забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами, з урахуванням інші параметри впливу 
автотранспорту, зокрема – шумового впливу. 

З метою введення в Україні екологічних нормативів для транспортних засобів можна запропонувати наступне: 
- поетапне введення екологічних нормативів; 
- попереднє (за 3 - 4 роки) їх державне декларування з метою надання можливості автотранспортному 

сектору розробити відповідні підготовчі заходи;  
- доповнити національну систему оцінювання екологічної якості автомобільного транспорту, 

зокрема: регламентацією викидів картерних газів і паливних випарів; обмеженням вмісту СО та 
вуглеводнів при роботі двигунів на режимі холостого ходу з карбюраторною системою живлення та 
димності відпрацьованих газів дизельних двигунів [2].  

Також для зниження рівня забруднення повітря автомобільним транспортом необхідно: 
- переведення транспорту на екологічно чисте пальне;  
- здійснення якісного технічного огляду автомобілів;  
- розробка більш дієвих систем регулювання дорожнього руху, з метою зведення до мінімуму 

утворення заторів;  
- використання так званих «нейтралізаторів» для очищення траспротрих викидів від шкідливих речовин. 
Дотримання рекомендованих заходів дозволить знизити викиди автотранспорту або послабити його 

негативний вплив на якість навколишнього середовища, в першу чергу на здоров’я людей. 
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Кафедри Ракетних військ 

Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного 

 

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ ГОРИЗОНТУВАННЯ 

ПРИЦІЛУ Д726-45 НА БМ 9А52 
 

Ракетні війська є одним з наймогутніших родів військ Збройних сил України. Ракетні війська 

призначені для ураження найважливіших об’єктів противника, ураження живої сили противника, 

руйнування фортифікаційних споруд противника, авіації у місцях її базування. 

Ракетні війська беруть активну участь в боротьбі в Операції Об’єднаних Сил (АТО),  де вони виконують 

важливі завдання з вогневого ураженню противника. Роки війни показали що бойові дії з противником 

нерідко розгортаються в населених пунктах і тому застосування ракетних війсь в містах та населених 

пунктах повинно забезпечувати максимальну точність аби зменшити ураження об’єктів інфраструктури. 

Точність ураження залежить від: 

- точності визначення координат цілі; 

- точності визначення координат стартової позиції; 

- точність наведення. 

В Бойовій машині 9А52 основним пристроєм наведення виступає приціл Д726-45.Приціл Д726-45 

призначений для забезпечення наведення пакета напрямних у ціль і дозволяють вести стрільбу із закритої 

вогневої позиції. Прицільні пристрої встановлені з лівого боку напрямних на кронштейн складаються із 

прицілу, панорами, подовжувача корзинки панорами, коліматора. 

На БМ встановлений приціл Д726-4.  До його складу входять:  

- механізм кутів прицілювання ; 

- механізм кутів місця цілі ; 

- механізм поперечного горизонтування ; 

- корзинка панорами  

Для точності роботи приціл слід відгоризонтувати горизонтування прицілу відбувається завдяки 

поперечного та повздовжнього рівня.  Рівні які використовуються на БМ 9А52 є бульбашковими на 

спиртовій основу. Даний рівень забезпечує точність горизонтування прицілу в 3 градуси, даної точності 

вистачає при здійсненні стрільби пакетом,але досвід АТО показав, що  використання БМ 9А52 також є 

доцільним при стрільбі 1-2-ма снарядами. Для стрільби одним снарядом потрібно збільшити точність, 

один з можливих варіантів заміна бульбашкових рівнів. 

При заміні бульбашкових рівнів на електронні пристрої горизонтування (електронні рівні) точність 

яких складає 1 градус, дає змогу збільшити точність прицілювання, що в свою чергу збільшує точність 

ураження,збільшення точності ураження веде до зменшення кількості снаядів для виконання бойового 

завдання, зменшується кількість нанесення ракетних ударів з однієї позиції у результаті чого також 

збільшується живучість особового складу. 
 

Література: 
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ПЕРЕКЛАД ПАРАНТЕЗИ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 

Проблеми експресивності синтаксису завжди привертали увагу  дослідників,  і  тому  граматичні  явища,  

пов'язані  з  ним,  активно  досліджуються і сьогодні.  До таких явищ належать парентетичні внесення, які, на 

думку О.В. Александрової, слід розглядати як феномен синтаксису речення і граматики тексту [1, c.85]. 

 З давньогрецької мови «парантеза» (parenthesis) означає: 1) вставка букви або складу; 2) вставне 

слово або речення. Згідно зі «Словником – довідником лінгвістичних термінів» Д.Е. Розенталя та 

М.А. Теленкової, парантеза – це внесення (вставлення) в речення додаткових компонентів, співвідносних 

зі змістом основного складу речення, яке виходить за межі підрядних, сурядних, детермінантних чи 

предикативних зв’язків [3, с.80]. Експресивна функція парентетичних внесень є результатом нашарування 

текстових характеристик на статичну природу речення, тому парентеза – це не стільки одиниця речення, 

скільки одиниця тексту. Мовна специфіка парентезних конструкцій, попри значну  кількість наукових 

робіт, й досі залишається недостатньо  з'ясованою.  Традиції розгляду й опису парентетичних елементів 

речення в слов'янських та романо-германських мовах мають як спільні, так і відмінні риси, тому виникає 

потреба висвітлення вставних і вставлених конструкцій. Проте існує певна розбіжність і вітчизняній та 

европейській лінгвістичній традиціях, оскільки зарубіжні дослідники синтаксису романо-германських 

мов не розмежовують вставні та вставлені компоненти і говорять лише про парентези [3, c.78]. 

Лінгвіст О.В. Александрова визначає парантетичні конструкції, як такі синтаксичні конструкції, що 

вриваються до складу речення і порушують лінійні синтаксичні зв’язки. Загалом же головна функція 

парантетичних внесень полягає в тому, щоб характеризувати і описувати повідомлення з позиції мовця 

до репицієнта [1, с.42]. 

Пропонуємо розглянути особливості перекладу парантези на прикладі циклу творів «Гаррі Поттер і 

філософський камінь» Джоанни Роулінг та перекладу, виконаному Морозовим В. 

“Secondly,” said Uncle Vernon, acting as though he had not heard Harry’s reply, “as Marge doesn’t know 

anything about your abnormality, I don’t want any – any funny stuff while she’s here. [4, c. 66].  

По друге, –  дядько Вернон вдавав, ніби не почув Гарріних слів, –  Мардж нічого не знає про твою 

ненормальність, тож я не потерплю жодних... жодних чудасій , доки вона буде тут. [5]. 

У поданому прикладі парантеза реалізує функцію порядок викладення думок, їхній зв'язок, 

співвідношення загального і конкретного, увиразнення найбільш значущих частин, висновків. Дана 

функція може реалізуватись, зокрема, за використання таких модальних елементів, як mainly, in essence, 

firstly, secondly, really тощо [3, c.76]. 

To their fury, they had not been unsuccessful [4, c. 77].  

Проте, на їхню превелику лють, вони так нічого й не досягли. [5]. 

The most they could do, however, was to lock away Harry’s spell books, wand, cauldron, and broomstick at 

the start of the summer break, and forbid him to talk to the neighbors. [4, c. 231].  

Єдине, що вони могли зробити – це на самому початку літніх канікул відібрати й замкнути Гарріні 

книжки замовлянь, чарівну паличку, казан і мітлу, а також заборонили йому спілкуватися з сусідами.[5]. 

У наведених вище прикладах парантеза реалізує таку функцію як позначення певного факту чи 

явища. Тут у якості парантези може використовуватись будь-яка інформація із зазначенням місця, часу, 

умови, мети, допустовості, характеру людини, що наводиться як додаткова, або уточнююча [3, c.78]. 

There were no seats; instead, half a dozen brass bedsteads stood beside the curtained windows. [4, c. 175].  

В автобусі не було сидінь; натомість, біля заслонених вікон стояло з півдесятка мідних ліжок. [5]. 

У цьому прикладі використовується функія позначення вірогідності, правдивості: instead, truly, 

probably, maybe, of course і т.п.  

Порівнюючи особливості вживання, вираження та семантичного наповнення лексичних одиниць, що 

використовуються у парентетичних вставках у мові оригіналу та перекладу, можна зробити висновок, що 

стилістичні функції парантез, як в тій чи іншій мірі і всіх інших синтаксичних засобів, знаходяться в складній 
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залежності від лексичного значення і елементів, які входять до них, в сукупності з якими вони здатні виражати різні 

відтінки значення. Для передачі цих нюансів в перекладі збереження парантез і їх позиційного розташування 

повинно бути не механічним, а глибоко продуманим, мотивованим творчою установкою автора твору.  

Таким чином, парантетичні елементи та конструкції становлять супровідний компонент речення, 

формально й функціонально ізольовані та позбавлені синтаксичного зв’язку з іншими членами речення. 

Вони однозначно кваліфікуються як носії суб’єктивного смислу речення та вводяться до нього з метою 

вираження суб’єктивної оцінки мовцем тих чи інших подій, станів, при цьому не змінюють основного 

об’єктивного плану речення, а надають йому особливого емоційного забарвлення. 
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Переклад є процесом, викликаним суспільною необхідністю, і результатом передачі інформації, 

вираженої в письмовому та усному текстах однією мовою, за допомогою еквівалентного, тобто 

адекватного тексту іншою мовою. Тексти з якими працюють перекладачі є надзвичайно різноманітними 

за жанрами, стилями та функціями. Саме тому перекладачеві необхідно знати, який вид тексту йому треба 

перекладати. Типи текстів визначають підхід і вимоги до перекладу, впливають на вибір прийомів 

перекладу і визначення ступеня адекватності тексту оригіналу.  

Закономірності перекладу кожного з жанрів мають свої відмінності. На думку В. Н. Комісарова, 

науково-технічному стилю притаманні лексико-граматичні особливості науково-технічного тексту та 

провідна роль термінології і спеціальної лексики. Також, серед особливостей даного стиля існує його 

змістовність (інформативність), чітку послідовність зв'язків між основною ідеєю і деталями, логічність, 

точність та об'єктивність. З цих особливостей виникає чіткість і зрозумілість. Особливості перекладу такого 

виду текстів полягають в тому, що перекладач повинен добре розумітися на науково-технічній термінології 

і спеціальній лексиці. Переклад термінів повинен бути точним, оскільки терміни забезпечують чітку вказівку 

на реальні об'єкти явища, стверджують однозначне розуміння фахівцями переданої інформації. З таким 

типом слів, як терміни, потрібно приділяти особливу увагу. В. Н. Комісаров відзначає, що, по-перше, «термін 

повинен бути точним, мати чітко певне значення, яке може бути розкрито шляхом логічного визначення, що 

встановлює місце вказаного терміном поняття в системі понять даної галузі науки і техніки» [2, с. 341] 

Термін повинен бути однозначним і позначати лише одну конкретну деталь, яка означає функцію. Термін 

повинен бути незалежний від контексту, тобто мати незалежне значення, вказане його визначенням. Кожен 

термін має одне значення, тобто не повинно бути термінів-синонімів з однаковими значеннями [1, с. 88] 

У науково-технічному стилі існує антидієслівна тенденція, в якій замість дієслів використовуються 

віддієслівні прикметники з прийменниками: to be, attend on, to be tolerant of, etc. Проте це не означає, що в 

текстах такого стилю відсутні повнозначні дієслова в особових формах. Однак, як зазначає 

В. Н. Комісаров, «за деякими підрахунками, число дієслівних предикативних форм у науково-технічних 

текстах вдвічі менше, ніж в літературних творах такого ж обсягу» [2, с. 139].  

http://thefreeonlinenovel.com/bi/harry-potter-and-the-sorcerers-stone
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3945
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Досить широке використання еліптичних конструкцій пояснюється тим, що у виборі та використанні 

мовних засобів присутнє прагнення до компактності викладу матеріалу. Також важливою особливістю 

перекладу тексту інструкцій є «заміна підрядних речень на сурядні в постпозиції» [2, с. 78]. У науково-технічних 

матеріалах зустрічаються випадки вилучення означеного артикля, тоді як в текстах іншого типу вживання 

артикля є обов`язковим. Також помітне вилучення артикля перед назвами конкретних деталей в технічних 

пристроях, технічних описах та інструкціях. Таке ж явище спостерігається і перед назвами наукових галузей.  

Лексика технічних текстів має свої особливості: 1) позбавлена емоційного забарвлення; 2) відноситься 

до нейтральної сучасної письмової літературної норми, 3) широко розвинута синонімія [3, с. 49]. Синоніми 

часто рівноправні. При виборі лексики в більшості випадків використовується відповідність, що існує між 

еквівалентами і варіантними відповідниками, адже більшість варіантів взаємозамінні і всі вони нейтральні. 

У цьому випадку перекладач може звертатися до загальномовного словника. У науковому тексті завжди 

присутні засоби, що підвищують рівень щільності когнітивної інформації, а саме різні види скорочень. 

Необхідно також визначити тип скорочень, які використовуються, зокрема, у науковому тексті широко 

використовуються термінологічні та загальномовні скорочення. 

«Інструкція» як вид наукового тексту існує вже багато століть і пройшла тривалий шлях розвитку, 

взаємодіючи з іншими видами наукових текстів, і навіть мовними жанрами. Тому існують різноманітні 

варіанти інструкцій, що увібрали в себе деякі риси інших типів текста. Проте в даній роботі не ставиться 

мета описати всі підвиди інструкцій, тому ми використовуємо лише спрощену класифікацією 

І. С. Алексєєвої. Ця класифікація містить 5 пунктів: 1) споживча інструкція до товарів; 2) анотація до 

медикаментів; 3) відомча інструкція; 4) посадова інструкція; 5) технічна інструкція [4, с. 102]. 

Ми звертаємо увагу на п`ятий тип – технічну інструкцію. Перш за все, необхідно визначити основну 

мету інструкції. Вона вказує на значущі об`єктивні свідчення і з`єднує пов'язані з ними необхідні дії, 

регламентуючи діяльність людини. Інструкція несе в собі комунікативне завдання, тобто повідомлення 

відомостей і розвиток дій. Для аналізу інструкції залучається звичайна схема аналізу, яка починається з 

реципієнта. Іншими словами, необхідно визначити цільову аудиторію, для якої призначений даний 

переклад. Будь-яка людина може стати споживачем товару, отже, мова інструкції повинна бути зрозуміла 

людині, що не має достатніх знань в тій чи іншій сфері. У тексті інструкції завжди вказується фірма – 

виробник товару, міністерство або відомство. Аналіз особливостей технічного перекладу інструкцій 

показав, що текст інструкції перш за все повинен точно та чітко відображати зміст приладу, який 

використовується, бути недвозначним, містити в собі нейтральну лексику. Інструкція несе в собі 

комунікативне завдання, тобто повідомлення відомостей і порядок виконання дій. Не варто забувати, що 

існує різниця у традиціях перекладу з різних мов і англійська мова не є винятком.  
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СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУ КОХАННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ 
 

На сьогодні слід визнати, що саме концепт є ключовим поняттям когнітивної лінгвістики. Однак, 

незважаючи на те, що поняття концепт можна вважати для сучасної когнітивістики утвердженим, зміст 

цього поняття дуже істотно варіюється в концепціях різних наукових шкіл і окремих вчених [1, с. 62]. 

Когнітивний образ концепту «кохання» реалізується через стійкі словосполучення з метафоричними 

компонентами. Всі ознаки, складові концепту «кохання», виражаються певними наборами лексико-

фразеологічних одиниць, художньо-образних визначень, в яких відображена як національно-культурна 

специфіка концепту, так і особливості його інтерпретації конкретною мовною особистістю [1, с. 63]. У 

перекладі важливо передати комунікативну та прагматичну складову концепту. 

У романах Дж. Остін «Гордість і упередження» та «Емма» кохання набуває як позитивної так і 

негативної конотації, яка відтворюється мовними одиницями різного рівня. Вона постає перед читачем як у 

різних формах, так і в різних значеннях. Для кожного героя творів кохання розуміється по-різному. Так, 

наприклад, для Місіс Беннет love – це кохання до своїх дітей, розуміння їх, підтримка та навіть відстоювання 

їхньої думки у певних ситуаціях: I was sure you loved your girls too well to neglect such an acquaintance. Well, 

how pleased I am! and it is such a good joke, too, that you should have gone this morning and never said a word 

about it till now [5, с. 15].  – Я знала: ви так любите наших дівчаток, що неодмінно зав'яжете це знайомство. 

Ой, яка ж я рада! Ви так вдало пожартували, що пішли до нього сьогодні вранці, а нам розповіли про це 

лише зараз [2, с. 13]. В перекладі автор досить точно і правильно передає почуття кохання в даному прикладі, 

використовуючи прямий відповідник, адже саме кохання до батьків, дітей, батьківщини, певних емоцій слід 

перекладати лексемою кохання, а не кохання, що ми можемо простежити й в наступному прикладі. 

В аналізованих творах Дж. Остін «Гордість і упередження» та «Емма» було виявлено, що автор 

перекладу зазначеного твору часто вдається до перекладацьких трансформацій, які він застосовує в процесі 

відтворення почуття кохання. Найчастіше автор перекладу застосовує трансформацію генералізації, тобто  

замінює одиницю мови-оригіналу, яка має більш вузьке значення, лексичною одиницею мови-перекладу з 

ширшим значенням: When she was only fifteen, there was a man at my brother Gardiner’s in town so much in 

love with her that my sister-in-law was sure he would make her an offer before we came away [5, с. 38].  – Коли вона 

була підлітком і ми приїздили в місто до мого брата Гардінера, один пан так закохався в неї, що невістка 

вже думала: він зробить їй пропозицію, доки ми будемо в Лондоні [2, с. 36].  

В наступному прикладі автор перекладу вдається до конкретизації для вираження ставлення героя до 

кохання та зіставлення його з поезією, використовуючи при цьому й трансформацію додавання: There has 

been many a one, I fancy, overcome in the same way. I wonder who first discovered the efficacy of poetry in driving 

away love! [5, с. 216]. – Мені здається, що така ж доля спіткала не одну палку пристрасть. Цікаво, хто 

перший здогадався лікуватися від кохання за допомогою поезії? Спосіб дуже ефективний! [2, с. 210]. 

Для кращого розуміння зародження почуттів, автор перекладу використовує модуляцію, що дозволяє 

читачу краще зрозуміти намір автора оригіналу: You shall have it in a few words. Miss Bingley sees that her 

brother is in love with you, and wants him to marry Miss Darcy [5, с. 126]. – Я викладу її у двох словах. Міс 

Бінглі бачить, що її брат тебе кохає, і хоче, щоб він одружився з міс Дарсі [2, с. 138]. 

У процесі перекладу, автор вдається до компресії повторів, чергуючи її з трансформацією додавання, що 

значно понижує експресивність вираження почуття кохання: Were I to fall in love, indeed, it would be a different 

thing! but I never have been in love; it is not my way, or my nature; and I do not think I ever shall. And, without love, 

I am sure I should be a fool to change such a situation as mine. Fortune I do not want; employment I do not want; 

consequence I do not want [5, с. 205]. – Коли трапиться так, що дійсно покохаю, то це буде зовсім інша річ! 

Але я ніколи нікого не кохала; це — не моє, це мені не властиве. Не думаю, що взагалі коли-небудь закохаюсь. 

А без кохання — міняти таке становище, як моє, було б із мого боку великою дурістю. Багатство мені не 

потрібне; якесь заняття — також, становище в суспільстві в мене є [2, с. 200]. 

Конструкцію my dear в тексті автор перекладу відтворює за допомогою різних еквівалентів, не 

дотримуючись одного відповідника, що є характерним для української мови:  My dear, you flatter me. I certainly 
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have  had my share of beauty, but I do not pretend to be anything extraordinary now [5, с. 10]. – Любий мій, ви мені 

лестите. Колись я дійсно була гарною, але тепер ні на що екстраординарне я не претендую [2, с. 16]. 

Часто автор перекладу вдається до граматичної заміни, замінюючи синтаксичну структуру речення та 

змінюючи при цьому емоційне забарвлення висловлення почуття кохання: My dear Mr. Bennet,” replied his 

wife, ”how can you be so tiresome! You must know that I am thinking of his marrying one of them [5, с. 46]. — Мій 

дорогоцінний містере Беннет, — якось звернулася дружина до свого чоловіка, — ви чули, що Недерфілд-

Парк нарешті здається в найми? [2, с. 51].  

Для кращого розуміння почуттів та переживань героїв, автор перекладу використовує синтаксичне 

уподібнення структури речення, а в даному випадку навіть цілого уривка, адже українській мові не 

властива така побудова речення:  

“How I long to see her again! I never met with anybody who delighted me so much. Such a countenance, such 

manners! And so extremely accomplished for her age! Her performance on the pianoforte is exquisite” [4, с. 119]. – 

Так хочеться знову її побачити! Ні з ким іншим я не спілкувалася, хто задовольнив мене так. Який вигляд, 

які манери! Така розвинена і освічена для свого віку! Її гра на фортепіано чудова [3, с. 125]. 

Отже, в процесі перекладу, автор майже завжди повністю відтворює семантичний характер 

висловлювань концепту «кохання», який в більшості випадків зберігається. Перекладач часто вдається як 

до граматичних так і лексичних трансформацій. Найчастіше вживаними є трансформація вилучення 

(24%), перестановка (12%), додавання (14%). Дуже часто для емоційного підсилення автор перекладу 

використовує заміну типу висловлень (20%), а саме надає окличності реченням. В перекладі домінують 

лексичні трансформації, такі як генералізація (12%) та конкретизація (9%). Рідше перекладач застосовує 

стилістичні трансформації такі як компресія (6%) та модуляція (3%). 
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В ОПОВІДАННІ МАРКА ВОВЧКА «ВИКУП» 
 
Фразеологічні одиниці називають не лише предмети, явища чи дії, вони також експресивно 

характеризують їх, оцінюють, виражають ставлення до них. Якщо порівнювати зі словами, є виразнішими 
з емоційно-експресивного погляду, а в мовленні паралельно функціонують з лексичними одиницями. В 
оповіданні Марка Вовчка «Викуп» особливе місце належить фразеологізмам, які досі не були об’єктом 
ґрунтовних досліджень, що і зумовило актуальність нашої роботи. 

Фразеологія як наука та її предмет дослідження цікавили таких науковців, як Л. Булаховський, 
В. Виноградов, А. Грищенко, М. Жовтобрюх, Л. Комар, Б. Ларін, Л. Мацько, М. Мацько, Ф. Медведєв, 
Л. Скрипник, Г. Удовиченко, М. Шанський та ін. Проблему фразеологічного рівня в українській мові 
розглядають мовознавці М. Алефіренко, А. Пономаренко та ін. Класифікація фразеологічних одиниць детально 
опрацьована Г. Їжакевич, В. Ужченком, Д. Ужченком, В. Чабаненком та ін. Стилістичні особливості 
фразеологізмів вивчали А. Григораш, М. Коломієць, Ж. Краснобаєва, С. Муниця, О. Усенко та ін. Питанням 
функціонування фразеологічних одиниць у художніх текстах присвячено праці Н. Бугайової, Л. Валькевич, 
В. Заєць, Н. Кунашенко, Л. Місаєвої, О. Панченко, Т. Пінчук, Ю. Сергієнко, О. Тищенко, А. Шевченко та ін. 

Мета нашого дослідження – виокремити й схарактеризувати типи фразеологічних одиниць (ФО) у 
оповіданні Марка Вовчка «Викуп», а також стилістичні функції аналізованих одиниць. 
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Як зазначає Ю. Сергієнко, сучасна мовознавча наука визначає серед інших і такі джерела поповнення 
фразеології: приказки, прислів’я, вислови з мовлення народу; висловлювання майстрів художнього слова; 
народне мовлення; антична література; біблійні та євангельські вислови; виробничо-побутова сфера [4, с. 37−41].  

У нашій роботі скористаємося традиційним підходом до класифікації ФО у сучасній лінгвістиці. Так, 
за В. Виноградовим, Л. Скрипник, Г. Удовиченком, М. Шанським, В Ужченком та іншими вибрані ФО 
розглядаємо як фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення, а також до 
одиниць фразеології включаємо прислів’я, приказки, народне мовлення з образними метафорами, які 
тяжіють до фразеологізації.  

Із названих джерел в оповіданні найширше представлено дві групи: прислів’я і приказки та дотепне 
народне мовлення. 

Наприклад, дотепні вислови розмовно-побутового характеру, які становлять фразеологічну єдність: 
ані пари з уст – нічого не говорити, затято мовчати («Ані пари з уст. Переночуємо вже…»); гріти плечі – 
бити, карати когось («Далі огрів мене зо всії руки по плечах та й каже…»); кинути оком – час від часу 
дивитися, поглядати на кого-, що-небудь («І мати, бачу, на нас карим оком закидає»); набрати води в 
рот – уперто мовчати, нічого не говорити («… а тут ніби води в рот набрав…»); очі розбігаються – хтось 
не може зосередити увагу на чомусь одному, дивиться то на одне, то на інше («Дивиться мій Яків на село, 
аж йому очі розбігаються; дивлюсь і я»); побіліти як хустка – стати дуже блідим, дуже збліднути («Мій 
парубок побілів, як хустка…»); як кип’ячем обпарено – хтось раптом став смутний, мовчазний («Вийшов 
і здоровий, і веселий, і співав, і розмовляв, а тут разом неначе тебе кип’ячем обпарено»); як на долоні – 
дуже добре, чітко, виразно («Тут якраз зійшли ми на горбок, так – невеличкий; да з його глянуть на 
Хмелинці – село як на долоні»); як циган на сало – дуже, надзвичайно («Дарма, – кажу, – що ковшем міряє: 
вони, сії пани, на гроші такі ласі, як циган на сало, братіку!») [2]. 

Прислів’я та приказки в оповіданні: вольному воля, а спасенному рай («Се не конче треба. Вольному 
воля, а спасенному рай») – тобто вольному воля (може робити, що захоче), спасенному рай (хто живе не 
за своєю волею, а як Бог велить – спасеться); до любої небоги, нема далекої дороги («Е, паніматко, кажу, 
до любої небоги, нема далекої дороги, – та й випив другу»); з гарної дівки гарна й молодиця; гарно 
завертиться, гарно й подивиться («Правду говорять: з гарної дівки гарна й молодиця; гарно завертиться, 
гарно й подивиться»); з миру по нитці – голому сорочка («Нам аби маленький подарочок; як то говорять: 
з миру по нитці – голому сорочка»); колись і перед нашими ворітьми сонечко зійде («Не журись, – кажу, 
щоб його розважити, – колись і перед нашими ворітьми сонечко зійде!») [2]. 

Залежно від того, за якою ознакою розподіляють фразеологізми на групи, по-різному їх і 
класифікують. Наприклад, окремі дослідники увесь фонд фразеологізмів залежно від семантики й значень 
слів-компонентів, які входять до складу фразеологічних одиниць, поділяють на дві основні групи: ідіоми 
і фразеологічні сполучення. Крім того, мовознавці також визначають семантичну (фразеологічні 
зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення), генетичну, функціональну, ідеографічну, 
експресивно-стилістичну, морфологічну, синтаксичну класифікації, класифікацію фразеологізмів з 
погляду їх лексичного складу, структури [5, с. 98]. 

Серед представлених у творі фразеологічних зрощень (стійких неподільних словосполучень) є такі, 
зміст (значення) яких не випливає із значення слів, що входять до складу фразеологізму. Семантичне 
злиття у таких фразеологізмах пояснюється наявністю застарілих, незрозумілих слів [1, с. 205]. 
Наприклад, води в рот набрав; дівчата сохнуть; оком закидає. 

Фразеологічні єдності також семантично неподільні і цілісні, але в них цілісна семантика частково 
вмотивована значенням слів, що становлять фразеологізм [1, с. 205−206]. Наприклад, ані пари з уст; діло 
кипіло; ковшем їх міряє; очі розбігаються; як на долоні. 

Фразеологічні сполучення – стійкі мовні звороти, у яких один із компонентів має самостійне 
значення, що конкретизується в постійному зв’язку з іншими компонентами [1, с. 206]. Наприклад, голову 
повісив; огрів по плечах; побілів, як хустка; у вусі закрутило;червоніє, як жар. 

У творі мають місце фразеологізми-порівняння, які створюють яскраву картину мовленнєвої ситуації, 
роблять її виразною. Фраземи приєднуються за допомогою порівняльних сполучників мов, як: «Що се, – 
кажу, – пане Якове, надувсь, мов кулик на вітер?»; «Перше гнав, нівроку тобі, як вітрів батько, а тепер чого 
се почав приставати?»; «Що ти уриваєш по словечку, як попівна на бенкеті?»; «Дарма, – кажу, – що ковшем 
міряє: вони, сії пани, на гроші такі ласі, як циган на сало, братіку!»; «Мій парубок побілів, як хустка; і дівчина 
сама не своя»; «Далі бачу, що вона вже червоніє, як жар найчервоніший…»; «Яків мій зрадів та, як дурень з 
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печі, в ноги їй геп!»; «А сама товчеться, як Марко по пеклу, – то папірчик із-за дзеркала витягне, то одмикає, 
то зачиняє; за нею й дві дівчинки мечуться, як тії жереб’ятка, що жахаються» [2]. 

Л. Місаєва відзначає, що фразеологізми вживаються як засіб характеротворення героя, показу його 
психологічного стану, а також для підсилення драматичного чи комічного ефекту [3, с. 24−36]. 

Наприклад, фразеологічні одиниці, які розкривають психологічний стан, настрій, враження за 
зовнішнім виявом (голову повісив; оком закидає; очима світить; очі розбігаються; побілів, як хустка; 
товчеться, як Марко по пеклу; червоніє, як жар найчервоніший) і вказують на приховані емоції, 
переживання, думки (води в рот набрав; закипів; у вусі закрутило) [2]. 

Отже, можемо зробити висновки, що в оповіданні Марка Вовчка «Викуп» особливе місце належить 
фразеологізмам різної структури і семантики. У статті дослідили, що найчастіше у творі 
використовуються прислів’я і приказки, дотепне народне мовлення, а також фразеологічні одиниці, які 
допомагають розкрити особливості психологічного стану персонажів. 

Убачаємо перспективними подальші дослідження структурних і семантичних типів ФО та 
стилістичної функції фразеології у творчості Марка Вовчка. 
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ВІДТВОРЕННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ЧАСУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТЕКСТІВ 

АНГЛОМОВНИХ ПІСЕНЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
 
Популярність іншомовних пісень зумовила потребу в перекладі музичних творів на українську мову. 

Досягти хорошого перекладу віршованого тексту пісні досить складно, оскільки від перекладача в цьому 
випадку потрібно одночасне глибоке знання мови, почуття ритму і знання культурних аспектів мови перекладу. 
Також перекладач повинен враховувати усі граматичні особливості мови і особливу увагу приділити категорії 
часу, адже інколи саме різні часові форми важко відтворити у мові перекладу через їх невідповідність.   

За Романюк С. А., мові властива темпоральна багатовекторність, тому у ній реалізовані всі часові 
сфери буття – минуле, теперішнє й майбутнє. Спеціалізованими засобами вираження категорії часу в 
українській мові є форми дієслова, які узагальнюють її функціонування, але не завжди повно передають 
об’єктивний час перебігу дії. Часову тривалість дії у мові та мовленні передають і поза межами дієслівної 
системи – за допомогою лексичних маркерів часу, семантики часових прийменників і прислівників, 
прийменниково-відмінкових форм, особливих синтаксичних конструкцій, контексту та інтонації. Усі ці 
засоби у різнорідності форм і можливостей вираження складають багатовимірну категорію часу [4, c. 60]. 

Кожне з граматичних значень виявляється у відповідному функціонально-часовому спектрі значеннєвих 
відтінків та дієслівних парадигм [1, c. 62].  На думку І. І. Ковалика, «ідея часу найповніше виявлена у граматичній 
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структурі часових форм дієслова» [3, с. 139]. В англійській мові розрізнюють 12 основних часових форм: Present 
Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past 
Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous. 

Present Simple використовується для зазначення загальновідомих істин, правил, фактів. Ця часова форма, як 
правило, відповідає формі дієслова теперішнього часу в українській мові: “Does your mother know that you’re 
out?” – «Чи твоя мама знає, де ти пропадаєш?» (ABBA – “Does Your Mother Know”) [5]. Але ця ж форма у 
підрядних реченнях умови чи часу відповідає формі уже майбутнього часу: “Well life will pass me by if I don’t 
open up my eyes” – «Ну а життя пройде повз, якщо не відкрию очі» (Avicii – “Wake Me Up”) [5]. 

Форма Present Continuous перекладається формою теперішнього часу, однак у деяких випадках для 
перекладу цієї форми необхідно додавати слова та словосполучення «нині», «зараз», «на цей час» тощо, 
які конкретизують часове значення. В тих випадках, коли в англійському реченні присутні відповідні 
обставини часу перелічені вище слова та словосполучення не вводяться [2, c. 25]. 

Форма Present Perfect перекладається  в основному формою минулого часу, якщо англійська форма 
позначає дію, яка завершилася в минулому, наприклад: “I have done my sentence, but committed no crime” – 
«Я відбув свій присуд, але не вчинив злочину» (Queen – “We are the champions”) [6]. У деяких випадках для 
перекладу цієї форми додають слова та словосполучення , які конкретизують часове значення. Це так звані 
маркери часу, які наголошують на завершеності дії, наприклад: “I’ve forgotten how it felt before the world fell 
at our feet” – «Вже забула які ці почуття, коли ще є під ногами земля» (Adele – “Hello”) [5]. 

Часова форма Past Simple може виражатися в українській мові дієсловами у формі минулого часу у 
двох видах: недоконаного та доконаного. В українській мові дієслова доконаного виду в минулому часі 
означають дію, завершену в минулому. Такі дієслова мають префікси (с-, з-, на-, при-, по-), які свідчать 
саме про повну завершеність події, наприклад: “And I believed іn everything you said to me” – «І повірила у 
все, що ти мені сказав» (Pink – “Who Knew”) [7]. 

Past Perfect використовують для позначення завершеної дії, яка передує іншій минулій дії. Такі 
прислівники як “finally”, “before” слугують часовими маркерами Past Perfect Tense: “That fate had finally 
found me, and your voice was all I heard” – «Доля нарешті знайшла мене, і все що я чув, був твій голос» 
(Linkin Park – “New Divide”) [6]. 

Для того, щоб акцентувати увагу на тривалість дії, позначеної формою Present Perfect Continuous та 
Past Perfect Continuous, у переклад може вводитися прислівник «все», наприклад:  «You've been runnin' 
'round, runnin' 'round, Throwin' that dirt all on my name» – “Ти  все ходиш кругами, кругами, поливаючи 
брудом моє ім'я” (Сharlie Puth – “Attention”) [7].  

Часова форма Future Simple є дуже простою, адже складається лиш з одного допоміжного слова для усіх 
осіб “will” та дієслова у формі “bare infinitive”. В українській мові існує три форми вираження майбутньої дії: 
проста, складна і складена, наприклад: 1. “She shares my dreams, I hope that someday I’ll share her home” – «В нас 
мрії спільні, вірю, з нею дім розділю» (Ed Sheeran – “Perfect”) [5]. 2. “I’ll make the most of the minutes and love with 
no regrets” – «Я братиму все від наших митей і кохатиму тебе без співчуття» (Meghan Trainor – “Like I’m 
Gonna Lose You”) [7]. 3. “I won’t ask for much this Christmas, I don’t even wish for snow” – «Я не буду просити 
багато цього Різдва, навіть снігу я не хочу» (Mariah Carey – “All I want for Christmas is you”) [5]. 

Ще одною формою для вираження майбутньої дії є Future Continuous. Вона вживається аби 
наголосити на тривалості дії, що має відбутися. Для відтворення саме цієї часової форми використовують 
складну або складену форму дієслова в майбутньому часі: “Guess I won't be coming to church on Sunday, 
I'll be waiting for love, waiting for love To come around” – «Гадаю, я не піду до церкви в неділю, Я чекатиму 
на любов, чекатиму на любов аж поки вона не повернеться знов» (Hozier – “Take me to church”) [7]. 

Бувають випадки, коли в українському перекладі подано речення з майбутнім часом, хоча в оригіналі 
немає конкретної часової форми майбутнього часу. В наступному прикладі речення містить в собі 
модальне дієслова та форми Present Simple. В українській мові усе перекладено формою майбутнього 
часу: “This world can hurt you, It cuts you deep and leaves a scar.” – «Завдасть світ болю, поріже й шрам 
залишить ще» (Miley Cyrus – “Nothing Breaks Like a Heart”) [5]. 

Зміна форми мовлення зумовлює використання правил узгодження часів. Ця залежність уживання 
часових форм спостерігається у складнопідрядних речень. Часову форму у головному реченні необхідно 
узгодити із часовою формою в підрядному реченні. Якщо в головному реченні дієслово-присудок стоїть 
у теперішньому або майбутньому часі, то в підрядному реченні вживається будь-яка часова форма 
залежно від змісту висловлювання. Але коли головне речення стоїть в минулому реченні, другу частину 
речення обов’язково відтворити формами минулого часу (в зазначеному прикладі в підрядному реченні 



22 

було використано минулу форму із майбутнім значення, тобто Future in the Past): “Cause nobody told me 
that you’d be here” – «Бо ніхто не сказав мені, що ти тут будеш» (Adele – “When we were young”) [5].   

Перекладачі вдаються до різних способів відтворення часових форм. Інколи такі особливі відмінювані 
форми дієслова в українській мові як дієприкметник та дієприслівник вживаються для відтворення різних 
часових форм. Замість відповідної часової форми теперішнього часу вживають дієприкметникову форму: 
“Palms rise to the universe as we moonshine and molly” – «Руки підняті до Всесвіту поки ми випромінюємо 
місячне сяйво» (Rihanna – “Diamonds”) [5]. Або вживають дієприслівниковий зворот, наприклад замість 
відповідної минулої форми дієслова: “You know you stopped me dead while I was passing by” – «Знаєш, я 
застиг на місці, проходячи повз тебе» (Tones & I – “Dance Monkey”) [5]. 

Необов’язково дієслова у певному часі потрібно відтворювати дієслівними формами у перекладі. 
Часом замість дієслівної форми вживають іменники, які теж своєю формою демонструють певну 
темпоральність, наприклад: “I don’t wanna talk about the things we’ve gone through” – «Я не хочу говорити 
про прожите нами» (ABBA – “The Winner Takes It All”) [5]. 

У процесі перекладу пісень використовуються різні способи відтворення категорії часу мови 
оригіналу в мові перекладу. Окрім використання відповідних дієслівних форм певного часу у перекладі, 
певна частина усіх часових форм відтворена іншими способами. Перекладачі вдаються до заміни частини 
мови, часових форм та дієслівних форм. Перекладач дотримується свого стилю та звичних способів 
перекладу. Головна умова – це якомога краще відтворити  оригінальний текст іншою мовою, не 
порушуючи правила граматики двох мов. 
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СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД 

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
 

Анотація. Стаття присвячена особливостям перекладу запозичень, який завжди був особливим видом 

діяльності, оскільки може бути пов'язаний з певними труднощами. Це обумовлює високу актуальність 

розгляду лінгвістичних аспектів даного процесу. Визначено, що проблема перекладу англомовних 

рекламних текстів в сфері інформаційних технологій привертала увагу невеликого числа іноземних 

фахівців. Але, все ж таки  даний напрямок залишається невивченим. У свою чергу відсутність 

рекомендацій щодо перекладу англомовних запозичень може призводити до буквалізму в перекладацькій 

практиці. Були наведені приклади систематизації лексико-семантичних труднощів при перекладі  
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англомовних запозичень у  сфері науки і техніки, способи перекладу технічних термінів та пояснення 

сучасним запозиченим термінам. 

Ключові слова: запозичення, пряме запозичення, непряме запозичення, культурне запозичення, 

калькування, буквальний переклад. 

Постановка проблеми.  Мова – це важлива частина суспільного життя, яка зберігає традиції і звичаї 

народів. Запозичення впливають на лексику мови-реципієнта, так як привносять систему словотворення 

своєї мови і засновують певний образ сприйняття світу. Так, словниковий склад формує у реципієнта 

своєрідне уявлення про світ і систему певних цінностей. Саме цей факт викликає інтерес до запозиченої 

лексики як до об'єкта досліджень. М.А. Брейтер стверджував, що «запозичення є процесом, під час якого 

відбувається поступове просування від разового, оказіонального використання запозичень, по шляху його 

поступового освоєння засобами мовної системи і, врешті-решт, включення його як повноправного 

елемента в систему мови-рецептора з присвоєнням характеристик, властивих споконвічним одиницям 

відповідних класів» [5, с. 55]. Отже, мови запозичують один у одного слова не хаотично, а методами 

запозичення, заснованими на певних закономірностях. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Запозичення як двоетапне мовне явище проявляється 

на першому етапі як позамовне соціолінгвістичне явище запозичення і проникнення слова, а на другому 

етапі – як внутрішньомовний процес асиміляції запозичень, прийнятих в мову. Існує декілька видів 

асиміляції: фонетична, лексико-семантична, граматична і графіко-орфографічна.  

Фонетична асиміляція запозичень протікає в декількох напрямках з урахуванням внутрішніх вимог 

мови-реципієнта. Під впливом фонетичного втручання ці іншомовні звуки змінюються відповідно до 

фонологічної системи і фонетичним законам мови. Цей процес називається адаптацією, або фонетичною 

заміною. На наступному етапі іншомовні фонетичні зразки піддаються процесу акомодації. Тобто 

запозичені слова, які не відповідають фонетичним формам мови-реципієнта, уподібнюються 

фонологічним сполученням мови, використовуючи внутрішньомовні можливості. [1, c. 67] 

Лексико-семантична асиміляція – це уподібнення запозиченого слова лексико-семантичній системі 

мови. Якщо запозичене слово може брати участь в словотворенні і розширювати смислову структуру, 

значить, відбулася лексико-семантична асиміляція. Якщо бути точніше, коли запозичене слово проходить 

лексико-семантичну асиміляцію, то відбувається семантичне звуження, семантичне розширення і явище 

диференціації.[1, c. 72] 

Граматична асиміляція – це адаптація запозиченого слова до морфологічних стандартів запозичень. 

Граматична структура кожної мови є як би свого роду захисним бар'єром на шляху запозичень. Саме з 

цієї причини запозичене слово не може принести з собою і впровадити граматичні властивості мови-

донора. Деякі іменники, запозичені з латинської мови, до сих пір зберегли в сучасній англійській мові свої 

оригінальні закінчення множини. Наприклад: phenomenon – phenomena (феномен, подія – феномени, 

події); datum – data (дане, повідомлення – дані, повідомлення); radius – radii (радіус – радіуси). [3, c. 9–15] 

Графіко-орфографічна асиміляція – це запозичення графічних і літерних позначень, діакритичних знаків і 

знаків пунктуації в процесі міжмовного запозичення. Насправді слова, запозичені з різних мов, що користуються 

різними алфавітами, поступово піддаються графіко-алфавітній асиміляції. Запозичене слово аж ніяк не завжди 

зберігає орфографічні особливості, якими володіє в період свого переходу в нову мову. [3, c. 9–15] 

Особливо, потрібно звернути увагу на переклад термінологічних запозичень. Унаслідок збільшення 

міжкультурних, а значить, і міжмовних контактів у різних сферах діяльності, проблема мовного запозичення 

вивчається більш інтенсивно. Як приклад можна привести такі терміни, як конвеєр (conveyer), циліндр 

(cylinder), трансмісія (transmission). Для українського слова «потокова стрічка» в англійській мові існують 

два еквівалента – це і ”conveyer”, і ”traverser”, але дані слова ні бути синонімами. Для розмежування значення 

включення в лексичний склад української мови терміна «конвеєр» обґрунтовано.  

Існує два основних способи перекладу, які використовує перекладач:  

1) прямий або буквальний;  

2) непрямий.  [2, с. 89] 

До першого способу відносяться калькування, дослівний переклад та запозичення; до другого – 

транскрипція, транслітерація, метод підбору еквівалента і транспозиція.  

Під «калькуванням» мається на увазі запозичення фрази / слова з іншої мови, яке перекладається 

слово в слово, наприклад, “link” (пов'язувати, направляти, посилання, запис, який вказує на іншу частину 

документа). Дослівний переклад або переклад, слово в слово, відрізняється тим, що при перекладі слова 
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даний метод механічно підбирає слова, не звертаючи уваги на контекст, наприклад button – елемент 

управління інтерфейсом програми; запозичення – процес перенесення слова з однієї мови в інший без 

змін,  “virus» (від лат. virus – отрута) вірус – програма, яка впроваджується в код інших програм. 

Що стосується способів непрямого перекладу, то варто підкреслити наступні способи:  

1) спосіб транскрибування: client – будь-який комп'ютер або програма, що підключаються до служб 

іншого комп'ютера або програми; [3, с. 81]. 

2) при транслітерації написання іноземного слова замінюється літерами іноземної мови, і слово 

читається за правилами іноземної мови: internet – всесвітня комп'ютерна мережа, яка об'єднує всі 

комп'ютери в єдину систему; [4, с. 344] 

3) еквівалентний переклад використовується для перекладу однієї і тієї ж ситуації / контексту, але 

різними стилістичними і структурними засобами:  abnormal end – екстрена зупинка програми, в зв'язку з 

певними негараздами;  

4) транспозиція – заміна однієї частини мови іншою без зміни значення, наприклад fly-through mode – 

режим спостереження з висоти. [3, с. 83]. 

Калькування використовується для досягнення найбільшої відповідності змісту, передачі культурних 

особливостей іноземної мови .  

Функціональний переклад застосовується для підбору еквівалента з синонімічного ряду слова, наприклад, 

слово “link” означає: 1) ланка; 2) підключення, зв'язок; 3) лінія зв'язку, покажчик. Англійське слово “link” вміщує 

в себе 17 основних варіацій перекладу і більше 50 синонімів, але в тлумачному словнику комп'ютерних термінів 

воно має лише одне значення – «посилання». Таким чином, використовуючи функціональний переклад можна 

вибрати потрібне значення слова для певного контексту. [4, с. 338] 

Буквальний переклад застосовується для збереження формальних і семантичних ознак слова, тобто, для 

передачі основного значення слова без його спотворення: mouse – вказівний пристрій введення. [3, с. 27] 

Висновки.  Поява іншомовних слів обумовлена наслідком мовних контактів. Оскільки лексика 

якнайближче пов'язана з життям носіїв мови, то запозичуються здебільшого слова, що належать до 

найбільш розвинених сфер діяльності в мові-донорі, і таке запозичення відбувається в різні мови.  

Особливо це стосується тих галузей діяльності, які носії англійської мови розвивають особливо 

активно, таких як  інформатика та комп'ютерні технології, економіка, право. Природно, коли те саме слово 

приходить у мову в різний час різними шляхами і тому має варіанти, спільність походження яких мало 

впізнавана. Доцільне вживання запозичень збагачує її, насичує текст умовними  “підказками” та 

допомогає читачеві добре сприймати текст. 
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Koberniuk D. Word-forming features of English-language borrowings and their translation into Ukrainian. 

Summary:  The article  deals with borrowing word peculiarities, which has always been a special type of activity, since it can be associated 

with certain difficulties. This makes it highly relevant to consider the linguistic aspects of this process. It is determined that the problem of 

translating English-language advertising texts in the field of Information Technology attracted the attention of a small number of foreign 

specialists. But, still, this direction remains unexplored. In turn, the lack of recommendations for translating English-language borrowings can 

lead to literalism in translation practice. Examples of systematization of lexical and semantic difficulties in translating English-language 

borrowings in the field of science and technology, methods of translating technical terms and explaining modern borrowed terms were indicated. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ 
 

Безперечно, однією з найдавніших індоєвропейських мов є українська мова.  Про це вказують деякі 

фонетичні та морфологічні риси, які зберегла наша мова протягом віків, і наявність архаїчної лексики. 

Давнину української мови доводили вітчизняні та зарубіжні вчені: Павел Шафарик, Михайло Красуський, 

Олексій Шахматов, Агатангел Кримський та ін. Вивченням найдавніших порядків писемності в Україні 

займалися І. Огієнко, О. Потебня, М. Суслопаров, В. Даниленко, М. Брайчевський, О. Мельничук, 

О. Шахматов, А. Кримський та ін. 

Отже, метою нашого дослідження ми ставили розгляд українських та зарубіжних вчених, які 

аналізували писемні пам’ятки і вивчали у них риси української мови.  

Так, Шафарик (Śafárik) Павел-Йозеф (словацький та чеський поет, історик, етнограф) науково 

неупереджено означив простір та етнічні межі українського народу. До його досягнень слід віднести й 

обґрунтування самостійності української мови. Також слід відмітити його розробку систематичного 

огляду української літератури, що в той час придбавало значення захисту національної ідентичності 

українців. Основними науковими його працями є: «Історія слов’янської мови та літератури за всіма 

наріччями» (1826), «Про походження слов’ян» (1828), «Слов’янські старожитності» (т. 1—2, 1836—37, 

рос. пер. — 1837—48), «Слов’янська етнографія» (1842, рос. пер. — 1843). В них він досліджував 

етногенез слов’янських народів, їхні мови, фольклор та історію [1].  

Шахматов Олексій, російський славіст-філолог, історик. Займався дослідженнями проблем 

української мови та історії її розвитку — території поширення, періодизації, мовною ситуацією в Україні 

в різні часи, нормативним і діалектичним мовленням — класифікацію сучасних говорів та їх 

співвідношення з племінними діалектами, говіркові фонетичні і морфологічні особливості, правопис. 

Основними працями його є: «Короткий нарис історії малоруської (української) мови», 1916;  «Як в 

українській мові зникла палаталізація приголосних перед е, і» 1903;  «До питання про утворення руських 

наріч і руських народностей», 1899, та ін. [2].  

Михайло Красуський, польський мовознавець, доводив, що українська мова є старшою не лише за усі 

слов'янські, не виключаючи й так звану старослов'янську, але й за санскрит, латину, давньо-грецьку, та 

інші арійські (індоєвропейські) [5].  

Огієнко Іван (Метрополит Ілларіон), український вчений. Його праця «Слов'янське письмо перед 

Костянтином» аргументовано доказує істинність оповіді ченця Храбра, який писав, що Костянтин (Кирило) 

добув у Херсонесі Таврійському Євангеліє і Псалтир «руськими письменами писані». Ця подія дати зими 860-

861 p. Якщо це вже була сформоване письмо, то перед нами постає питання: що ж тоді створив Кирило? [3]   

Олександр Потебня, український мовознавець, філософ, фольклорист, етнолог, у своїй праці «Думка 

та мова» (1862) розкрив відносини мови й мислення, сформував ідею про мову як породження й вияв 

«народного духу». Він зіставляв слово та художнього твору, асигнуючи в ньому звучання, значення і 

образ. У своїх працях зробив аналіз поняття граматичної форми та граматичної категорії та докладно 

опрацював фронтальні проблеми лексикології, словотвору, морфології, синтаксису [4].   

Брайчевський Михайло, український історик та археолог, основні праці присвятив вивченню 

ранньослов'янських старожитностей, черняхівської культури, перших слов'янських держав на території 

Русі (держава антів, Київська Русь), етнічного й соціально-економічного розвитку східних слов'ян у 1 тис. 

н.е., історії давнього Києва та Чернігова, походженню Русі [1]. 

Мельничук Олександр, український мовознавець, у працях iз синтаксису на широкому фактичному 

матерiалi з історичних пам’яток та сучасних джерел сконцентрувався на проблемах розвитку простого та 

складного речень у слов’янських мовах. Він дослідив, зокрема, функції відмінків, становлення системи 

сполучників i сполучних слів тощо. До напрямів його досліджень також слід віднести: загальне та 

порівняльно-історичне мовознавство; етимологію лексики різних мовних родин; історичний синтаксис 
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слов'янських мов; лінгвістику: співвідношення мови і мислення, знакову теорiю мови, систему i структуру 

мови, роль мови у суспільстві [1].  

Отже, доходимо висновку, простежуючи риси української мови у давньоруських пам'ятках, що 

історія кожної мови вивчається в органічному зв'язку з історією народу. І саме народ є природнім носієм 

цієї мови, її творцем. Отже, і періодизація української літературної мови глибоко пов'язана з історією 

українського народу. Таким чином, давність української мови доводили ряд вітчизняних та зарубіжних 

учених, виходячи з наявності архаїчної лексики, та деяких фонетичних та морфологічних рис, які зберегла 

наша мова протягом віків. Науковці стверджують, що українська мова є однією з найдавніших 

індоєвропейських мов, періодизація якої тісно пов'язана з історією українського народу.  
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ STORYTELLING ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ РОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 
 

У сучасній педагогіці все більше популярності набуває так зване інклюзивне навчання, метою якого 

є подальше становлення особливих дітей у соціумі. Проте, не слід забувати і про психологічний аспект 

навчання загалом. Чи не найпопулярнішим методом розвитку психологічної особистості учнів є так зване 

перевтілення ролей, коли діти отримують можливість стати учасником тієї чи іншої рольової гри. Техніка 

«storytelling», тобто, переказ прочитаного, почутого чи побаченого є однією з найактуальніших, оскільки 

сприяє не лише вивченню іноземної мови, використанню активного словника, розвитку логічного та 

аналітичного мислення, але й становленню здорової психологічної особистості.  

Основними завданнями «storytelling» уроків є розвиток навичок аудіювання, практика 

комунікативних вмінь, парної та групової роботи. Крім того, велике значення на «storytelling» уроках має 

імітація real-life ситуацій, з якими учні стикаються в своєму шкільному, сімейному та особистому житті, 

а також пошук шляхів їх вирішення самими учасниками освітнього процесу, тобто учнями.  

Спробуємо розглянути поняття «storytelling» уроку детальніше. Для цього нам потрібно зрозуміти 

його змістове наповнення, а саме: даний урок складається з використання «pre-storytelling, while-

storytelling та post-storytelling activities». 

Перший його етап, «pre-storytelling activities» або види діяльності до розуміння почутого чи 

побаченого, полягає в активізації мовленнєвого процесу, введенню в іншомовне середовище учнів, 

створенню позитивного психологічного настрою. За допомогою запитань ми можемо прослідкувати 
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основні проблеми та страхи, які хвилюють учнів, а також налаштувати їх на подальше прослуховування 

різноманітних історій, які є аналогічними до їх власних, життєвих.  

Другий етап, «while-storytelling activities» або види діяльності під час прослуховування чи перегляду, 

заохочують учнів до безпосередньої участі, відтворення ними ролей, перевтілення у дуже знайомі їм 

життєві обставини. Це, у свою чергу, дає можливість учням звільнитися від власних переживань та 

страхів, поділитися ними з іншими, зрозуміти, що ти не один.  

У третьому етапі, «post-storytelling activities» або види діяльності після розуміння та аналізу побаченого 

чи почутого, позитивний результат досягається шляхом виконання ряду активностей, спрямованих на 

широке обговорення та дискутування проблеми, покладеної в основу почутої чи побаченої історії. Учні 

працюють у парах та у групах, що дає змогу створити колективну думку та знайти спільне рішення проблеми.  

Як показує досвід, у проведенні таких «storytelling» уроків надзвичайно ефективним є виконанням 

вправ зі створення вокабулярного колажу, розігрування драматичних діалогів, ігри на відгадування. Все 

це відбувається шляхом інтеграції психологічних, індивідуальних та вікових особливостей учнів, їх 

комунікативних навичок у володінні англійською мовою.  

Не менш важливим є кінцевий результат використання техніки «storytelling», а саме створення «secret 

maps», так званих проектів, за допомогою яких учні презентують не лише проблеми, які їх найбільше 

турбують, але й власне бачення шляхів їх вирішення. Варто пам’ятати, що дані уроки можуть мати як 

цілком серйозний характер, так і з елементами жартівливих історій для релаксації та морального 

перезавантаження учнів у ході навчального процесу. 

Таким чином, методика застосування «storytelling» уроків є досить інноваційним рішенням проблеми 

створення комфортної атмосфери для психологічного розвитку учнів на уроках англійської мови. 
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ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДЛЯ ТИПОВОЇ ЛЕКСИКИ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ 
 

Висвітлення подій економічного, суспільно-політичного та культурного життя в ЗМІ є неефективним 

без використання спеціальної лексики. Спеціальна лексика – це слова, що вживаються переважно 

представниками певної науки, професії. Вона включає терміни, професіоналізми, професійні жаргонізми 

і номенклатуру. Ядро мови професійної комунікації становить термінологія, зону, близьку до ядра –  усна 

професійна лексика (професіоналізми), далі розташовуються професійні жаргонізми і, нарешті, на 

периферії – номенклатурні одиниці. [4, с. 1] 

Використання термінологічної лексики в письмовій пресі завжди є актуальною темою при розробці 

нормативних питань сучасного літературного слововживання. Вживання спеціальної лексики в газеті не 

можна розглядати окремо від проблеми її функціонування в науці, економіці, політиці і, звичайно, в 

загальнолітературній мові. 

Функціонування термінологічної лексики в газеті має свої особливості, зумовлені специфікою 

публіцистичного стилю мови, спрямованістю її до широкої аудиторії, своєрідністю мови газетної 

публіцистики, її жанровими різновидами, тематикою, змістовної стороною повідомлення. Важливе 

значення набуває і форма викладу. Виразність мови газетної публікації, що містить велику кількість слів 

спеціальної лексики, багато в чому залежить від того, яка ця лексика за своїм складом, як вона вводиться 

в текст і тлумачиться, що відбувається з термінами при їх переході з однієї терміносистеми в іншу.  

Використання терміну в будь-якому газетному жанрі полегшує завдання автора у виборі слів і забезпечує 

точну передачу думки. Оскільки газетна стаття створюється за короткий час, терміни зручніші для 

використання. Застосовуючи термін, автор не ризикує відобразити словесні неточності і помилки. [4, c. 2] 

Будь-яка термінологічна система є найбільш гнучкою з точки зору пристосування до тих чи інших 

соціально-економічних та політичних змін. У терміносфери засобів масової інформації, які стрімко реагують 

на ці зміни, найбільш активно відбуваються процеси семантичних змін. Терміносистема ЗМІ поповнюється 

новими термінами, які проникають в неї з загальнолітературної мови, і аналогічний процес відбувається з 

термінами ЗМІ, що стають загальновживаними і втрачають свою термінологічність. [1, c. 7] 
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При обговоренні понять і термінів, пов’язаних з журналістикою, ми переходимо тонку межу 

термінологічної та смислової багатозначності, яка загострилася останнім десятиліттям. Декілька головних 

причин пов’язані з глобалізацією всіх соціальних та інформаційних процесів, зі зміною типу соціального 

устрою і пріоритетів цінностей в нашій країні, синергетичні (що характеризуються процесами 

самоорганізації з хаосу) процеси перехідного суспільства. Безумовно, одним із важливих факторів є 

передова технологічна революція і перехід до інформаційного суспільства. Сьогодні розуміння багатьох 

традиційних концепцій і навіть базових понять в гуманітарних науках вимагає не тільки нових підходів, 

але навіть рішучих змін. Причин для цього багато, і пов’язані вони з процесами трансформації сучасного 

суспільства, які його радикально перебудовують. [3, c. 17] 

Наразі одна із актуальних проблем – усвідомлення важливої суспільної функції, громадської місії 

журналістики, оскільки сама журналістика змінилася, вона працює в умовах ринку, і її комерційна цінність часто 

витісняє суттєве соціальне призначення. Поряд з цим перехідність, нерівномірність розвитку країни, її 

включеність в глобальний контекст, рух до нової наукової парадигми, зміна мас-медіа у зв’язку з технологічною 

революцією вимагають уточнення понять, пов’язаних з журналістикою і її місією. [3, c. 16] 

Сьогодні розуміння багатьох традиційних концепцій і навіть базових понять в гуманітарних науках 

вимагає не тільки нових підходів, а рішучих змін. Причин для цього багато, і пов’язані вони з процесами 

трансформації сучасного суспільства, які його радикально перебудовують. Поряд з глобалізацією 

економіки і культури, посиленням міграційних процесів, що ведуть до становлення мультикультурних 

суспільств і стирання колишніх кордонів націй, загострення міжетнічних і міжконфесійних протиріч, 

становлення нових типів громадянської активності. Ми стаємо свідками значних змін інформаційного 

середовища в результаті цифрової революції. [2, с. 296] 

Отже, термінологія – це важливий спосіб вербалізації спеціальної лексики. Терміни повсюдно 

зустрічаються в багатьох сферах мовлення, але такі мовні одиниці відіграють важливу роль в 

публіцистичних текстах. Вони вимагають точності викладу та достовірної інформації, тому терміни – це 

спосіб поширення даних, які закріплені за чітко визначеними поняттями. 
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ПОЛІСЕМІЯ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
 

Проблеми термінології знаходяться сьогодні у колі найактуальніших питань перекладознавства та 

лінгвістики. Адже термінологічні одиниці належать до того шару лексики, яка, з одного боку, посідає 

значне місце в загальнонаціональному словнику будь-якої мови, розвивається стрімкими темпами, 

користується підвищеним попитом серед фахівців будь-якої галузі суспільного життя й через це 

зосереджує на собі увагу багатьох філологів, а з іншого, здатна створювати певні труднощі для 

перекладача спеціальної літератури. Без знань, пов'язаних з походженням, способами утворення, 
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класифікацією, функціонуванням, особливостями перекладу термінів, важко здійснити адекватний 

переклад. Однією із важливих властивостей ідеального наукового терміна вважають його однозначність. 

Однак вивчення реальних термінологічних систем переконливо показує, що в термінологічній лексиці, як 

і серед слів загального використання, досить поширене таке явище, як багатозначність або полісемія.  

Полісемія – важлива властивість семантичної структури багатьох мовних одиниць, яка розглядається як 

природний наслідок розвитку мови. На протилежність цьому в терміносистемах, де важливою вимогою є 

однозначність і чіткість термінів, полісемію трактують як небажану. Водночас, як показує практика, 

цілковито уникнути полісемії в термінології неможливо. Це, зокрема, стосується інвестиційної термінології, 

яка прийшла в українську мову з англійської у процесі розвитку ринкових відносин в Україні та перекладу 

відповідних підручників і наукових статей з економіки. Дослідження полісемії, зокрема прихованої, в 

англомовних та україномовних інвестиційних терміносистемах можемо вважати беззаперечно актуальними. 

Багатозначність характеризує переважна більшість слів (і самостійних і службових), у чому легко 

можна переконатися, відкривши тлумачний словник будь-якої мови. Під полісемією розуміють 

функціонування слова в кількох різних значеннях, обов’язково пов’язаних між собою певними 

відношеннями, лініями семантичного розвитку [1]. Полісемічні відношення в термінології – це 

внутрішньо пов’язані між собою значення однієї термінологічної одиниці, які, передаючи істотні ознаки 

двох або більше понять певної галузі пізнання (або кількох близьких), мають однакові спеціальні семи.  

Проблема полісемії термінологічної лексики неодноразово порушувалася в наукових працях 

Л. Веклинець, В. Даниленко, Л. Симоненко, Л. Туровської. Терміни-полісеманти в різних галузях науки 

описувалася І. Волковою, Н. Нікуліною, Б. Стецюком, О. Тур, І. Ярошевич та ін. 

Розглянемо типи полісемії за різними ознаками.  

1) Такі, що виникають в результаті перенесення значень. Оскільки полісемія тісно пов'язана з наявністю 

загального семантичного і смислового зв'язку, розглянемо її типи, що виникають в результаті перенесення 

значень в результаті виникнення асоціативних зв'язків. Залежно від того, що є основою асоціативних зв'язків − 

зв'язок, суміжність явищ або спільність деяких їх ознак і витікаюча звідси схожість, − розрізняють метонімічні і 

метафоричні перенесення значень і як їх різновиди − синекдоху і функціональне перенесення.  

2) За типом виникнення різних значень.  

Багатозначне слово − не просто сума значень, якимось чином взаємозв'язаних. Воно є визначеною, 

ієрархічно організованою на основі прямого номінативного значення структурою пов'язаних 

відношенням семантичного створення лексико-семантичних варіантів. Ця структура далеко не завжди 

характеризується одновимірним розташуванням значень, що послідовно пов'язані один з одним і 

утворюють єдиний ланцюг, як наприклад, в семантиці слова bluster, значення якого 'бушувати, ревти (про 

бурю); шуміти, шаленіти, погрожувати; хвалитися утворюють єдину лінію. 

3) Класифікація полісемії на лексичну та граматичну.  

1. Лексична полісемія. Більшість авторів вважають основою полісемії наявність багатозначності саме 

лексичних значень слова. Тому далі необхідно розглянути основи лексичної полісемії, і її можливостей 

відносно вираження експресії. Також важливо побачити який вплив на текст робить граматична полісемія. 

Наприклад, іменник "field" має наступні лексичні значення: 1. поле, луг, великий простір; 2. родовище; 3. 

спортивний майданчик; 4. усі учасники змагання; 5. поле битви; 6. поле дії; 7. сфера діяльності; 8. фон, 

грунт (картини); 9. геральд. поле або частина поля (щита); 10. эл. збудження (струму); 11. польовий [2]. 

У сучасному термінознавстві вважається, що полісемія, яка широко представлена у загальній лексиці, 

у спеціальній реалізується дещо по-іншому. Якщо у загальновживаній лексиці це явище веде до 

розширення і збагачення словникового складу, то у спеціальній лексиці воно є небажаним, тому що 

порушує спроби мови зберегти однозначну відповідність між референтом і номінуючим його знаком, а 

також наявність багатозначних термінів у межах однієї наукової галузі є виявом невпорядкованості 

конкретної термінології. Тому термінологічна полісемія як семасіологічний процес у ході розвитку та 

стабілізації терміносистем піддається постійній нівеляції та ніколи не зникає повністю[4]. 

Наявність полісемії у термінології надає необхідну для її функціонування спроможність економії 

мовних засобів та створює основу для виконання процесів поступового переосмислення термінологічних 

елементів, хоча традиційною вимогою до «ідеального» терміну є його однозначність[3]. 

Розглядаючи основні причини формування нових значень у термінології англійської мови, можна 

умовно поділити їх на дві великі групи: екстралінгвістичні та інтралінгвістичні. 
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До важливих екстралінгвістичних причин належать, у першу чергу, культурно-історичні, потім - 

загальнофілософські, науково-історичні, фахово-теоретичні і фахово-практичні причини. Відбувається 

запозичення термінів у близькому значенні із суміжних термінологій.  

У свою чергу, інтралінгвістичні причини можна поділити на внутрішньо- та зовнішньосистемні. До 

внутрішньосистемних належить полісемія суфікса та мотивуючої основи, семантичний розвиток 

термінологічної одиниці. До характерних зовнішньосистемних причин належить запозичення окремого 

значення або системи значень термінологічної одиниці з іншої мови. 

Отже, вчені відносяться по-різному до явища полісемії. З одного боку, полісемія термінів порушує спроби 

мови зберегти однозначну відповідність між референтом і номінуючим його знаком; а з іншого боку вважається, 

що полісемічний термін своїм змістом диференціює чимраз тонші розуміння природи речей, створюючи основу 

для здійснення процесів поступового переосмислення елементів термінології. Серед найпоширеніших причин 

виникнення багатозначності термінів виокремлюють такі як розвиток наукового поняття, співіснування понять, 

які відображають різні погляди та гіпотези, неправильне запозичення лексем з інших мов, тощо. 
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ПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ ШЛЯХОМ БЛЕНДИНГУ ТА ЗА 

ДОПОМОГОЮ СЛІВ-БЛЕНДІВ 
 

Окрім чіткості, інформативності та логічної структури особливістю науково-технічних текстів є 

наявність великої кількості особливих лінгвістичних одиниць – термінів.  В результаті швидкого розвитку 

науки та техніки постійно з’являються нові поняття, що викликає певні труднощі в процесі перекладу. 

Переклад термінологічних одиниць, полягає у розкритті та передачі цих понять за допомогою засобів 

цільової мови. Основний метод перекладу термінів – це переклад за допомогою пошуку лексичного 

відповідника (еквівалента). Еквівалент – це постійний лексичний відповідник, значення якого точно 

збігається зі значенням вихідного слова [1, с. 122].  

Проте, поряд із традиційними методами перекладу, такими як: пошук еквіваленту, різні види 

транскодування, калькування, описовий переклад, все частіше можна помітити використання слів блендів 

або ж блендинг (поєднання декількох способів перекладу). Блендинг – це спосіб словотворення, в результаті 

якого нове слово утворюється шляхом злиття цілої основи з усіченою або з злиття двох усічених основ 

вихідних слів [2, с. 99]. Саме за допомогою використання таких слів-блендів здійснюють переклад. 

Досить поширеним є переклад науково-технічних термінів за допомогою  блендів утворених шляхом 

складання повних слів, тобто коли жоден з компонентів не піддається усіченню. Наприклад, video game – 

відеогра (відео + гра) [5, с. 2]; glass fiber – скловолокно (скло + волокно) [3, с. 482]; photoexcitation – 

фотозбудження (фото + збудженння) [3, с. 562]. Можна також зробити висновок, що в українській мові такі 

слова утворюються переважно з двох іменників. Не менш поширеним в процесі перекладу науково-

технічних термінів є використання блендів утворених за допомогою усічених компонентів. Це можуть бути 

терміни, один компонент яких має усічене закінчення, зокрема: vibratory motor –  вібродвигун (вібрація + 

двигун) [4, с. 10]; heat treatment – термообробка (термічний + обробка) [4, с. 28]. Дещо рідше в процесі 
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перекладу використовують слова-бленди, утворені шляхом поєднання компонентів, один з яких містить 

усічений початок, наприклад, cyclogram – циклограма (цикл + діаграма) [4, с. 31]. Проаналізувавши переклад 

науково-технічної літератури, можна виділити терміни, утворені з двох або більше усічених компонентів. 

Часто для зв’язку таких компонентів використовується з’єднувальний елемент «о». Наприклад: equilateral – 

рівнобічний (рівний + «о» + бік) [4, с. 54]; isosceles – рівнобедрений (рівний + «о» + бедро) [4, с. 26].  

Окрім перекладу за допомогою слів-блендів, все частіше використовують поєднання (блендинг) двох 

різних способів перекладу. Тобто переклад науково-технічного терміну відбувається одночасно шляхом 

різних видів транскодування, або транскодування та пошуку еквіваленту. Одним з найпоширеніших видів 

блендингу способів перекладу є поєднання транскрибування та пошуку еквівалентів. В такому випадку 

частина термінів перекладається шляхом транскрибування, а інша – за допомогою еквівалентів. 

autooscilations – автоколивання [3, с. 9]; autooxidation – автоокиснення [3, с. 9]. Менш поширеним є 

використання блендингу транслітерації та пошуку еквівалентів. Проте такий спосіб перекладу теж можна 

помітити у різних галузях науки та техніки: telecontrol – телекерування [4, с. 28]; F-key – ф-клавіша [5, с. 12]. 

Окрім бленду транслітерації або транскрибування з пошуком еквіваленту, ці два види транскодування 

поєднуються між собою. В даному випадку частина слова перекладається шляхом транслітерації 

(відтворення орфографічної структури), а інша – транскрибування (відтворення фонетичної структури). 

Наприклад, barometer  – барометр (“ter” → «тр») [4, с. 8]; newton – ньютон (“ew”→ «ью») [3, с. 325]; 

monocrystal – монокристал (“y”→ «и») [3, с. 301].  

Отже, порівняно новим, проте досить поширеним є переклад науково-технічних термінів за 

допомогою блендингу та слів-блендів. Останній є значно поширенішим серед термінологічних одиниць 

різних галузей. Переклад за допомогою слів-блендів допомагає стисло та лаконічно передати значення 

терміну. В свою чергу, процес блендингу (поєднання) різних способів перекладу є хорошою 

альтернативою, у разі відсутності прямих відповідників (еквівалентів) науково-технічних термінів, 

оскільки є простим та доступним для кожного.   
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ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ПРАКТИЦІ 
 
Фразеологія відіграє важливу роль у мові в силу свого семантичного багатства, яскравості та лаконічності. 

Фразеологічний елемент становить важливу частину перекладацької практики і свідчить про рівень компетенції 
перекладача. Особливо широко фразеологізми використовуються в усному мовленні, в художній і політичній 
літературі. Вибір того чи іншого виду перекладу залежить від особливостей фразеологічних одиниць, які 
перекладач повинен розпізнати і зуміти передати їх значення, яскравість і виразність. 

Стилістична функція фразеології полягає в забезпеченні передачі предметно-логічного змісту в 
кореляції з експресивною, естетичною, образною, емотивною інформацією; у взаємодії цих понять під 
час передачі почуттів та думок, у загальному ідейному впливі тексту перекладу на реципієнта [ 2, c.13]. 

Для правильної передачі фразеологізмів необхідно, перш за все, добре розуміти їх зміст, адже заміна 
окремих компонентів мови оригіналу не спричиняє негативного впливу на ступінь точності і, навіть 
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навпаки, робить переклад змістовним, емоційно забарвленим. Тут дуже важливо зберігати форму 
вираження думки, а саме такий підхід до перекладу фразеологізмів є найбільш плідним. 

Маючи справу з фразеологічними одиницями при перекладі перекладач повинен не тільки знати 
обидві мови, але й вміти аналізувати стилістичні та культурно-історичні аспекти вихідного тексту у 
порівнянні з можливостями мови, яка перекладається. 

При відсутності безпосередніх відповідників фразеологізм можна перекласти шляхом пошуку 
аналогічної фразеологічної одиниці, яка має спільне значення з вихідним текстом. При цьому слід 
пам’ятати про те, що часто схожі за значенням, але різні за формою фразеологічні одиниці у різних мовах 
мають різне емоційно-асоціативне забарвлення і не завжди взаємозамінні. 

Серед основних способів перекладу фразеологічних одиниць слід виділити: калькування, 
фразеологічний аналог, фразеологічний еквівалент, контекстуальну заміну, описовий переклад. 

Намагаючись зберегти образність оригіналу при перекладі фразеологізму, який не має ні аналогу, ні 
еквіваленту в рідній мові перекладач вдається до дослівної передачі образу. Такий спосіб слід 
використовувати тоді, коли в результаті калькування отримаємо вираз, образність якого легко 
сприймається читачем і не створює враження непридатності загальноприйнятим нормам іншої мови. 
Наприклад, перекладач Ю.Звенигородський застосовує калькування фразеологізма «strachy na lachy!», не 
віднайшовши для нього відповідника в українській мові (у польській мові це «пусте залякування»). 
«Wiedział, że one go tylko nastraszyć chciały i pomrukiwał że to strachy na lachy! / Він знав, що вони лише 
хотіли його настрахати, і буркотів, що то страхи на ляхи!» [6,c.88]. 

При перекладі фразеологічним аналогом передача фразеологізму матиме те саме значення 
побудоване в іншому образі. Це спосіб перекладу, який передбачатиме підбір відповідника, що 
ґрунтуватиметься на іншому образі маючи аналогічне значення. 

Фразеологічний аналог повністю відповідає змістовому значенню фразеологічної одиниці однієї мови, 
але відрізняється формою вираження при інтерпретації на іншу: містить незначні зміни синтаксичної будови, 
синонімічні компоненти, може виражатися більш розлого чи, навпаки, більш стисло. Як правило перекладач 
використовує фразеологізм з рідної мови аналогічний за змістом польському, але, який буде базуватися на 
іншому образі. Наприклад: w cztery oczy – віч-на-віч(удвох, наодинці з ким-небудь). Jemu w cztery oczy można 
było dużo powiedzieć (Йому віч-на-віч можна було багато сказати). Odkładać pieniądze na czarną godzinę – 
відкладати гроші на чорний день (збирати гроші про запас на скрутний час). Mój brat odkłada pieniądze na 
czarną godzinę (Мій брат відкладає гроші на чорний день) [3, c.331]. 

Описовий переклад – це передача фразеологічної одиниці однієї мови за допомогою вільних 
словосполучень іншою. Якщо польський фразеологізм не має аналога в рідній мові або еквіваленту, а дослівний 
переклад міг би спричинити до малозрозумілого буквалізму, перекладачеві необхідно відмовитись від передачі 
образності та використовувати описовий переклад – з поясненням змісту фразеологічної одиниці за допомогою 
вільного сполучення слів. В такому випадку здійснюється переклад не самої фразеологічної одиниці, а її 
значення. Наприклад: głowa mu opadła – клює носом (голова йому звісилась). Описовий переклад націлений на 
тлумачення не самого фразеологізму, а його пояснення, порівняння. 

Фразеологічні еквіваленти можуть бути повними або частковими. Повними фразеологічними 
еквівалентами є ті готові еквіваленти, які відповідають за значенням, лексичному складу, образності, 
стилістичному забарвленню та граматичною структурою. Часткові еквіваленти передають повне 
значення, зберігаючи стилістичну направленість, але містячи граматичні, лексичні або лексико-
граматичні відмінності. Образні фразеологізми, які повністю відповідають за змістом якому-небудь 
польському фразеологізму та базуються на одному з ним образі, перекладаються за допомогою 
еквівалентів. Наприклад: grać komuś na nerwach – грати на нервах (нервувати, дратувати когось). Chcę, 
żebyś przestał grać mi na nerwach i zaczął pomagać (Хочу, щоб ти перестав грати мені на нервах і почав 
допомагати). Siedzieć w czterech ścianach – сидіти в чотирьох стінах (бути ізольованим від життя). 
Wirus zamknął świat biznesu w czterech ścianach (Вірус закрив світ бізнесу в чотирьох стінах) [5,c.61].  

Звісно, що переклад вихідного фразеологізму за допомогою фразеологічного еквіваленту вважається 
найкращим, оскільки застосування подібної одиниці забезпечує не тільки повне відтворення змісту, але 
й передачу образності та експресивності. 

Контекстуальна заміна – це така лексична перекладацька трансформація, внаслідок якої перекладним 
відповідником стає слово або словосполучення, що не є словниковим відповідником і що підібрано із 
врахуванням контекстуального значення слова, яке перекладається, його контексту вживання та 
мовленнєвих норм і традицій мови перекладу. Перекладач намагатиметься знайти таку фразеологічну 
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одиницю, яка хоча не буде відповідати за значенням польському фразеологізму, проте достатньо точно 
передасть його зміст у даному конкретному контексті.  

Контекстуальні заміни використовуються для уточнення (конкретизації), узагальнення 
(генералізації), цілісного переосмислення речення/висловлювання і т.д. Наприклад: być w gorącej wodzie 
kąpany – лізти поперед батька в пекло (виявляти нетерплячість, вискакувати наперед). Nie bądź taki w 
gorącej wodzie kąpany, poczekaj chwilę (Не лізь поперед батька в пекло, почекай хвилину). Krowa, która 
dużo myczy, mało mleka daje – обіцянки-цяцянки (просто пусті обіцянки). Rząd wiele zapowiada, ale krowa, 
która dużo myczy, mało mleka daje (Уряд багато обіцяє, але це все обіцянки-цяцянки) [1,c.33].  

При контекстуальній заміні відбувається використання у перекладі іншого слова або 
словосполучення замість того, які в мові перекладу формально відповідають слову оригіналу. 
Контекстуальна заміна передбачає відмову від використання існуючих еквівалентів або аналогів. 

Для досягнення максимальної точності перекладу фразеологічних одиниць необхідно 
використовувати та поєднувати різні способи та прийоми, а також перекладацькі трансформації. 

Слід звернути увагу на те, що деякі польські дослідники також підкреслюють, що значна частина 
польського та українського складу є ідентичною у структурно-граматичному і семантико-лексичному 
відношенні. Вони стверджують, що фразеологічний переклад передбачає використання в тексті 
перекладу стійких одиниць різного ступеня близькості – від абсолютного еквівалента до приблизної 
фразеологічної відповідності [4, c.372]. 

Таким чином, фразеологізми активно використовуються як в усному, так і в писемному мовленні, 
збагачуючи його в стилістичному, емотивному та культурному аспектах. Фразеологізми як мовні одиниці 
не лише виконують номінативну функцію, а й впливають на читача, викликаючи в нього певну образну 
та емоційну реакцію. Працюючи з фразеологізмами перекладач повинен не лише знати обидві мови, а й 
вміти аналізувати культурно-історичні та стилістичні аспекти вихідного тексту в порівнянні з 
можливостями мови, яка перекладається. 
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ПЕРЕКЛАД МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПАНДЕМІЄЮ В 

ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ШИРОКОГО ЗАГАЛУ 
 

Переклад науково-технічних текстів, а особливо медичних, завжди вимагає значних зусиль 

перекладача. Ідеальних знань мови оригіналу (МО) недостатньо, адже потрібно не просто відтворювати 

лексичну одиницю МО лексичною одиницею мови перекладу (МП), а й розуміти контекст. На жаль, у 

2019 році перед медициною неочікувано постала нова проблема – вірус SARS-CoV-2, що викликає 

захворювання COVID-19. Медичні словники поступово поповнюються новими термінами, тому 

перекладач має тримати руку на пульсі й цікавитися всіма нововведеннями.   
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Під час аналізу англійських та українських медичних термінів, пов’язаних з пандемією, вжитих у 

публіцистичних текстах, призначених для широкого загалу, ми з’ясували, що перекладачі вдавалися до 

лексичних (транскрибування, транслітерація, адаптивне транскодування, калькування, модуляція) й 

лексико-граматичних (описовий переклад, додавання, вилучення) трансформацій. Розглянемо детальніше 

їх доцільність та особливості використання. 

Транскрибування – це трансформація, за якої передається фонетична форма слова МО словом МП. У 

свою чергу, транслітерація – це трансформація, за допомогою якої слово МП передається в МО по 

літерам. Адаптивне транскодування – це трансформація, що передбачає відтворення фонетичної чи 

граматичної структури англійської мови, а в деяких випадках і того і іншого.   

According to President of Ukraine Volodymyr Zelensky, the introduction of the weekend lockdown was “the 

right step” [14].  

Локдаун на вихідні є "правильним кроком". Про це заявив Володимир Зеленський [4]. 

Англійський термін “lockdown” перекладач транскрибує (передає звукову форму), й отримує 

український термін – «локдаун». Узагалі, можна сперечатися, чи є термін «локдаун» медичним, але нині 

саме мінімізація контактувань, є найрезультативнішим методом боротьби з Covid-19.  

"… President of Ukraine Volodymyr Zelensky has a positive test for coronavirus infection Covid-19…" [13].  

«… у президента України Володимира Зеленського позитивний тест на коронавірусну інфекцію 

Covid-19…» [2]. 

Перекладач термін “infection” перекладає як «інфекція», адаптуючи його до граматичної структури 

МП, залишаючи основу, а закінчення  -tion відтворює в МП як -ція. Перший компонент терміну МО 

“positive test” перекладається, як «позитивний» також завдяки трансформації адаптивного 

транскодування, а другий (test) перекладається як «тест» завдяки трансформації транслітерації. 

Калькування (дослівний переклад) – це трансформація, коли слово МО замінюється його прямим 

лексичним відповідником в МП.   

To understand whether the risk of the second wave is real, it is important to recall the 1918-1919 flu pandemic … [12].  

Щоб зрозуміти реальний ризик другої хвилі, важливо згадати пандемію грипу 1918-1919 років … [3]. 

Перекладач з легкістю відтворює терміни МО “second wave” та “flu” їх прямими відповідниками в 

МП – «друга хвиля» та «грип» відповідно.  

Модуляція – це трансформація, за якої слово МО не перекладається прямим відповідником в МП, а 

логічно видозмінюється в МП. Наприклад,  

“People should not live in hope of herd immunity being our salvation … [10].  

«Колективний імунітет – це не те рішення, яке може стати нашим порятунком…» [5]. 

Лексична одиниця “herd”, як правило, має такі відповідники в МП, як «стадо, табун, ватага, череда». 

Однак, перекладач розуміє, що мова йде про імунітет, тому замінює слово «стадний» на «колективний». 

У свою чергу, термін “immunity” він перекладає завдяки транскодуванню.  

Описовий переклад – це перекладацька трансформація, за якої в МП дається стисле пояснення 

лексичної одиниці МО.  

In most cases, the coronavirus is transmitted from human to human through airborne droplets … [11].  

Найчастіше люди інфікуються коронавірусом повітряно-крапельним шляхом … [6]. 

Термін “airborne” можна часто зустріти в текстах з авіаційної тематики, де він перекладається, як 

«бортовий», «авіаційний», «що перебуває у повітрі» тощо. У медицині ж словосполучення “airborne 

droplets” фахівець перекладає описово, а саме такий, що «передається повітряно-крапельним шляхом».  

Додавання – це трансформація, за якої відбувається додавання слова чи словосполучення у МП, яке 

було відсутнє у МО, а трансформація вилучення навпаки передбачає уникнення надлишкових слів чи 

словосполучень, упущення яких не спотворює українську мову і не порушує адекватність перекладу.  

"… flu is a highly contagious viral disease … " [8].  

Грип – це гостре інфекційне захворювання … [7]. 

Прикладом трансформації вилучення є медичний термін МО “contagious viral disease”, який 

перекладач відтворює МП, як «інфекційне захворювання», оскільки лексичні одиниці “contagious” та 

“viral” близькі за значенням.   

According to the Health Minister, the number of infected people increased 3.2 times since June 9 [9].  

За словами міністра охорони здоров’я, кількість хворих з 9 червня збільшилася у 3,2 раза [1].  
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Відтворюючи термін “infected people”, перекладач вдається до трансформації вилучення, адже в МП 

одним словом «хворий» можна повністю передати зміст словосполучення МО.  

Оскільки значна кількість медичних термінів є інтернаціоналізмами, то найчастіше використовувались 

трансформація адаптивного транскодування, за якої відтворюється фонетична і/або граматична форма терміна. 

Калькування – це ще одна поширена трансформація, адже багато медичних термінів МО перекладалися МП шляхом 

їх прямих словникових відповідників. Часто використовувалась і трансформація описового перекладу, адже існують 

терміни, які не мають свого відповідника в МП і тому вимагають переклад шляхом пояснення їх значення.  
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ВИРАЖЕННЯ СПОНУКАЛЬНОСТІ В ТЕКСТАХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ ТА 

СПОСОБИ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 
 

Політичний дискурс є досить поширеним явищем, за допомогою якого відбувається керування 

державою. Правильні політичні дії в цілому спроможні визначати місце держави на міжнародній арені, 

налагоджувати зв’язки з жителями країни, а також здобувати підтримку представників інших держав. 
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Політичний дискурс – це один із видів комунікації, метою якого є боротьба за владу через формування 

суспільної думки громадян. Він вимагає виголошення політичних промов, які слугують вербалізованим 

результатом мовлення через свідомість та підсвідомість людини. Політичний дискурс неможливий без 

заздалегідь підготовлених політичних промов, в яких найчастіше проявляється спонукальність, яка 

направлена не лише на спонукання до дій, а й на агітацію за того чи іншого кандидата або ж партію.  

Політична промова, в якій основним засобом впливу виступає мова, має на меті реaлiзацію декiлькой 

функцiй, oснoвнoю з яких є керування пoведiнкою громадян, формування світогляду суспільства, а також 

акцентування на ідеях чи думках, які приведуть до певних позитивних змін. Oснoвнoю oзнaкoю політичного 

дискурсу є звернення дo aдресaтa з метoю дoсягти бажаного ефекту, а саме спрямувати aудитoрiю дo суспiльнo-

пoлiтичнoї реaкцiї та дій. Над питанням політичного дискурсу та перекладу спонукальностей в текстах 

політичних промов працювали О. А. Баранов, Ф. С. Бацевич, В. З. Дем'янков, О. В. Дітріх, В. І. Карасик, 

Дж. Оруел, Г. Г. Почепцов, О. О. Селіванова, А. П. Чудінов,   Л. І. Шадаєва, Е. І. Шейгал та інші. 

На думку письменника Дж. Оруела, можна виділити основні закономірності мови та політики. Так, 

він сформував концепцію дискурсу, який дає змогу контролювати політичну поведінку. Не дивно, що 

основною метою політичних промов виступає агітація, а також спонукальність до певних дій та здобуття 

підтримки з боку громадян. Спонукальність в текстах політичних промов може виражатись різними 

мовленнєвими тактиками та стилістичними прийомами, такими як: метафора, метонімія, гіпербола, 

порівняння, риторичне запитання, повтори, літота та інші [4, с. 342].  

А. П. Чудінов  виділяє головні особливості політичної комунікації, а саме: редукціонізм, 

інформативність, інституційність, агресія, індивідуальність, оцінку, інтертекстуальність та 

експресивність. Всі ці особливості створюють умови для вдалого маніпулювання свідомістю адресата, 

яка в результаті спонукає до певних дій. Маніпулювання здійснюється за допомогою мовленнєвого 

впливу на свідомість людини, який змінює розуміння політичної діяльності у свідомості адресата, 

спонукає його до дій та агітує підтримати промовця [5, с. 71]. 

Серед вдалих способів вираження спонукальності виділяють метафору. О. В. Дітріх стверджує, що 

аудиторія не зосереджує особливої уваги на метафорі, яка присутня в цілому тексті. Тим самим, мовець, 

який використовує різні метафори в своїй промові, може здійснювати вплив на несвідомі компоненти 

психіки слухачів [1, с. 63].  

Серед вдалих перекладацьких прийомів, які найчастіше використовуються при перекладі 

спонукальності, вираженої метафорою, можна виділити: контекстуальна заміну, смисловий розвиток, 

додавання, вилучення та вибір словникового відповідника. 

Використання контекстуальної заміни можна розглянути на прикладі перекладу фрази британського 

політичного діяча Девіда Камерона: 

“When there’s a cloud hanging over our reputation, let`s address it…” [6] – «Коли щось може 

заплямувати нашу репутацію, ми вживатимемо заходів…» [3].  

Цей перекладацький прийом вдалий до застосування у випадку лексичної, або ж асоціативної, 

невідповідності відповідно до мови перекладу.  

Використання літоти у політичній промові може бути проілюстровано наступним чином: “No one gain 

says the importance of training Iraqi police, so the refurbishment of the country’s biggest police academy isn’t 

unimportant” [8] – «Ніхто не заперечує необхідність підготовки іракської поліції, тому відновлення найбільшої 

поліцейської академії країни не є несуттєвим» [3]. Тут можна чітко спостерігати використання такого 

перекладацького прийому, як антонімічний переклад. Також можемо спостерігати контекстуальну заміну. 

“His American carnage stops right here and stops right now” [7] – «Ця Американська бійня закінчується 

тут і зараз» [2].  У цьому прикладі можна спостерігати використання стилістичного прийому, як 

повторення. При перекладі, було використано такий перекладацький прийом, як вилучення. Також, при 

перекладі було використано контекстуальну заміну. “We can meet those new threats that demand even greater 

effort, even greater cooperation and understanding between nations” [9] – «Ми можемо відповісти на нові 

загрози, що вимагають ще більших зусиль, співпраці та взаєморозуміння між державами» [3]. Дана фраза 

також слугує влучним прикладом використання повторення, яка перекладалась із застосуванням вилучення. 

Отже, спонукальність в текстах політичних промов може виражатись різними стилістичними 

прийомами, тропами та фігурами мовлення. Зокрема, можна виділити типові перекладацькі прийоми, 

якими спонукальність перекладається на українську мову, а саме: контекстуальна заміна, словниковий 

відповідник, антонімічний переклад, додавання, вилучення та інші. 
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РОЛЬ ГАДЖЕТОВ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
  Философию чаще всего воспринимают как дисциплину статичную и практически не имеющую 

отношения к современности. Или даже не как дисциплину, а вовсе как некую мудрость веков. Но время 

не стоит на месте, и философия уже давно представляет собой не только кантовский критицизм (и даже 

не деконструкцию Деррида). Сегодня философия — это целая сеть исследовательских проектов, 

направленных на то, чтобы осмыслить настоящий момент в новых категориях[1]. В наше непростое 

время, когда все перешло в  онлайн, в том числе и образование, одной из важных современных тем 

является тема гаджетов. Именно с помощью них мы получаем все знания, необходимые для дальнейшего 

развития. Но все ли так просто? 

Ежедневно, ежечасно практически все пользуются различного рода гаджетами, большинство из 

которых еще несколько десятилетий назад можно было встретить только в книгах писателей-фантастов. 

Можно сказать, что из гаджетов, по сути, состоит вся современная жизнь, причем на протяжении 

нескольких последних лет можно наблюдать, как электроника быстро совершенствуется и улучшается, 

идя в ногу с так же стремительно развивающейся техникой. То, о чем раньше обычный человек не мог 

даже мечтать, сегодня распространено повсюду, более того, практически любому – в наши дни каждый 

может позволить себе купить фотоаппарат или мобильный телефон [3]. 

Гаджеты с нами постоянно рядом, не зависимо где мы сейчас находимся, на работе или на отдыхе. 

Они полностью «завладели» нами. Сейчас уже трудно представить жизнь без них. Все гаджеты связаны 

между собой единой цифровой сетью. Вот она, информационная, развлекательная, познавательная жизнь 

рядом с нами, никуда не надо идти, бежать. Сегодня довольно часто можно заметить, как, вместо 

общения, молодые люди проводят время  каждый в своем телефоне. Обычно пользователи смартфонов 

начинают свой день с, например, просмотра социальных сетей или ленты и заканчивают его так же. 

«Умные гаджеты» стали неотъемлемой частью нашей жизни: люди используют их не только для звонков 

или сообщений, но и для проверки погоды, осуществления онлайн-покупок, поиска работы и тому 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670151:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB.%D0%BD.
http://www.bbc.com/news/uk-politics-11485397
http://www.bbc.com/news/uk-politics-11485397
https://www.politico.eu/article/full-text-2017-donald-trump-inauguration-speech/
http://europe.newsweek.com/iraqs-police-problem-toomany-shia-111047?rm=eu
http://monthlyreview.org/2008/12/01/financial-implosion-and-stagnation
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подобное. И ученые утверждают, что, вне нашего внимания, зависимость от смартфонов радикально 

меняет наши жизни [4]. Попробуйте провести эксперимент и отложить телефон на некоторое время. Вряд 

ли вам удастся долго продержаться, так как вся ваша жизнь связана с ним - ваше общение, учеба, работа 

и т. д. Говорят, что за день обычный пользователь касается своего телефона 70-150 раз. Некоторые и вовсе 

проверяют свой  телефон через каждые 5 минут (это уже так называемая цифровая одержимость).  

Люди зависимы от своих гаджетов, они перестали видеть, что вокруг них происходит. Перестали 

думать, так как им просто некогда и незачем это делать. Перестали встречаться и общаться, как это делали 

раньше. В итоге человек тратит драгоценное время на совершенно бесполезные действия, а не на время 

проведённое с пользой для себя. Гаджеты стали как второе «Я» для человека.  

Человечество настолько погружено во всё это, что каждый раз, ожидая новинки, тратит на них уйму 

времени, а затем огромную сумму денег, не задумываясь о расточительстве, о том, чтобы пожертвовать 

деньги на помощь ближним или нуждающимся.  Печально, что мы тратим ценное время своей жизни 

ради того, чтобы на последние деньги купить более совершенный гаджет. А ведь это время можно 

использовать на общение в кругу близких, или в кругу своих друзей. И это всё способствует деградации 

личности, вместо того чтобы познавать этот мир, окружать заботой близких, духовно развиваться [2].  

Отложите телефон на день и вы увидите сколько свободного времени у вас останется, сколько всего 

нового вы откроете и вообще, вы будете чувствовать себя по-другому и возможно вообще виденье 

некоторых вещей так же изменится. 

Известный французский философ-постмодернист, Жан Бодрийяр, дал определение гаджету, «чистая 

произвольность под прикрытием функциональности, чистая расточительность, прикрытая практической 

моралью». Парадоксально, но объяснимо, что именно бесполезность какой-либо вещи наделяет ее 

повышенной стоимостью в глазах окружающих. Да,  одни критикуют, другие наоборот одобряют 

использование гаджетов, но в ситуации, которая сложилась на данный момент в мире,  они стали самыми 

необходимыми и востребованными устройствами, так как все обучение теперь онлайн. Поэтому можно 

сказать что, эти устройства востребованы, но использовать их надо с умом, уметь выбрать и переработать 

из всего информационного потока ту информацию, которая тебе важна [5]. 
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ФІЛОСОФІЯ ПРИЙНЯТТЯ СЕБЕ 
 

Останні роки проблематика любові до себе та сприйняття себе стала дуже актуальною. Занурюючись 

з головою в професійні обов'язки, турботу про сім'ю, або в підтримку квартири в ідеальному порядку, ми 

не залишаємо простору для надій і тривог, в природі яких варто розібратися, щоб згодом не загнати себе 

в стан нерозв'язного конфлікту з собою.  
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За визначенням С.Л.  Братченко та М.Р.  Миронової прийняття себе означає визнання себе і безумовну 

любов до себе такого, який я є, ставлення до себе як особистості, гідної поваги, здатною до самостійного 

вибору, віру в себе і свої можливості, довіру своєї природи, організму [1]. 

Використовуючи шкалу самосприйняття самоактуалізаціонного тесту (САТ), побудованого на підставі 

концепції А. Маслоу, М.А.  Хазанова описує психологічний портрет людини з оптимально розвиненим 

самоприйняттям: у такої людини сильно виражені віра в свої сили і можливості, довіра до себе і до світу, 

незалежність, чесне ставлення до себе, прагнення до щирості в прояві почуттів, надання собі права бути 

таким, як  тобто, щире надання права іншим мати іншу точку зору ; слабо виражені страх, тривожність, 

боязнь неуспіху, боязнь негативної оцінки, домінування почуття провини, виражена мотивація досягнення, 

орієнтація на зовнішню оцінку, зовнішні норми [1]. Приблизно 15% українців зізнаються, що їм важко 

любити себе, а більше половини в принципі не розуміють, люблять вони себе чи ні. Це є серйозною 

проблемою сьогодення. Людям важко сприймати себе такими, які вони є.  

Сприйняття себе – дуже важкий процес, який потребує роботи над собою, свого ставлення до світу, 

до інших індивідів і до себе, як особистості. 

Са́мість — архетип, який є глибинним центром і виразом психологічної цілісності окремого індивіда. 

Виступає як принцип об'єднання свідомої і несвідомої частин психіки та одночасно забезпечує 

виокремлення індивіда від навколишнього його світу [2]. 

Швейцарський психоаналітик і психолог Карл Юнг розглядав "самість" як первинний образ, архетип, - 

комплекс, існуючий в колективному несвідомому. Самість по Юнгу - це архетип цілісності, символ 

повноти людського потенціалу і єдності особи; вона займає центральне місце в управлінні психічним 

життям і є вищою владою в долі індивіда.  

"З інтелектуальної точки зору самість - не що інше, як психологічне поняття, конструкція, яка повинна 

виражати невиразну нами суть, саму по собі для нас незбагненну. З таким же успіхом її можна назвати 

"Богом в нас". Початок усього нашого душевного життя, здається, розуму незбагненним способом 

зароджуються в цій точці, і усе вище і останні цілі, здається, сходяться на ній[3]".  

У теорії Юнга самість проявляється в житті людини в процесі індивідуадізації, який розуміється як 

процес психологічної інтеграції, що здійснюється з метою формування єдиної, неподільної психіки з 

комплексів і островкового, "інсулярного" свідомості: "...опівдні життя, наша дивовижна людська природа 

здійснює перехід з першої половини життя в другу. Від стану, в якому людина є лише знаряддям 

інстинктивної природи до іншого стану, де він не є більше чиїмсь знаряддям, а стає самим собою : 

відбувається перетворення природи - в культуру, інстинкту - в дух [4]». 

Як казав композитор та мислитель Фрідріх Ніцше, «Треба вчитися любити себе - любов'ю здоровою і святою, 

щоб залишатися вірним собі і не втрачати себе. І справді це зовсім не заповідь на сьогодні і на завтра - вчитися 

любити себе. Навпаки, з усіх мистецтв це найтонше, наймудріше, саме вище і вимагає найбільшого терпіння[5]». 

 Ідея сприйняття себе, своїх талантів, своїх сильних і слабких сторін, свого тіла - це не просто модне віяння 

останніх років, а необхідна умова для отримання психологічного комфорту, емоційної стабільності, адекватної 

вашим справжнім потребам самореалізації. Не визнаючи свою цінність, дуже складно створити здоровий, 

заснований на взаємній повазі союз з партнером, знайти професію, яка дійсно буде приносити задоволення, 

відстояти свої інтереси в разі конфлікту і чітко окреслити особисті кордони, якщо їх порушують. 
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ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 
 

Торгівля людьми є актуальною проблемою ледь не в усіх країнах світу. За даними Міністерства 

соціальної політики України, жертвами торгівлі людьми у 2020 році визнано 132 осіб [4, c.129]. Це лише 

офіційна статистка, насправді ж кількість жертв може бути значно більшою. 

В Україні торгівля людьми є криміналізованим діянням, відповідно до ч.1 ст.149 Кримінального 

кодексу України (далі-ККУ) воно полягає у вербуванні, переміщенні, переховуванні, передачі або 

одержанні людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, 

шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його вразливого стану або підкупу третьої особи, 

яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію [1]. 

Загалом, торгівля людьми є транснаціональним кримінальним правопорушенням, оскільки при такому 

діянні може бути задіяно декілька держав. Наприклад, ОСОБА_1 (громадянка України) хотіла поїхати у 

Республіку Польщу працювати кухарем у ресторан, майбутній роботодавець ОСОБА_2 (громадянин 

Литовської Республіки) завербував ОСОБА_1 та пообіцяв, їй гідну оплату праці у вигляді 1000 доларів 

США. ОСОБА_1 погодилася на таку «вигідну» роботу, та згодом прибула до місця своєї роботи у Польщі - 

це було приміщення, огороджене парканом заввишки 4 метри, де було безліч охоронців (громадян 

Республіки Польща). ОСОБА_2 закрив у приміщенні ОСОБА_1, де вона перебувала разом з іншими 

жінками. Їх змусили працювати понад 15 годин в день, без права на відпочинок, на заводі з виготовлення 

незаконних алкогольних напоїв. ОСОБА_1 намагалася втекти з даного приміщення, але їй не вдалося, її 

спіймали охоронці та жорстоко побили [4, c.130]. Дана ситуація є прикладом торгівлі людьми, а саме 

трудової експлуатації, у якій були задіяні громадяни України, Литовської Республіки та Республіки Польща. 

Найпоширенішими формами торгівлі людьми є трудова та сексуальна експлуатація. Відповідно до 

звіту Міжнародної організації з міграції перше місце серед країн призначення займає Російська Федерація, 

друге – Польща, третє - Туреччина, а на четвертому місці знаходиться Україна [3, с.2]. 

Найчастішими причинами торгівлі людьми є незнання своїх прав та невміння їх захистити, недовіра до 

правоохоронних органів, завищена/занижена самооцінка, надмірна довірливість, корупція в країні, попит на 

дешеву робочу силу, збройні конфлікти, війни, тощо. Українські громадяни довірливо ставляться до 

працевлаштування за кордоном, намагаючись обійти офіційне працевлаштування задля збереження коштів.  

Вагомим фактором, що сприяє торгівлі людьми є бідність та гендерна нерівність. Проблемою можуть 

бути складні стосунки в сім’ї, жертвами яких стають жінки та діти. За даними досліджень, жінки, які 

опинилися у скрутному матеріальному становищі, часто погоджуються на роботу, що не відповідає рівню 

їх освіти, навичок та кваліфікації [4, с.130]. 

Коваленко В.В. зазначає, що розкриття та розслідування торгівлі людьми є одним із пріоритетних 

завдань слідчих та оперативних органів Національної поліції України через загрозу національній безпеці 

України. З метою сприяння діяльності органів, що займаються розкриттям та розслідуванням торгівлі 

людьми, доцільно постійно удосконалювати методичні рекомендації з розслідування таких кримінальних 

правопорушень. Базовим елементом будь-якої окремої методики розслідування кримінальних 

правопорушень прийнято вважати криміналістичну характеристику, яка є системою відомостей про 

криміналістично важливі ознаки кримінальних правопорушень даного виду. До елементів криміналістичної 

характеристики торгівлі людьми, на доктринальному рівні, відносять: особу потерпілого; типові способи 

підготовки, вчинення та приховування кримінального правопорушення; типові сліди та обстановка вчинення 

кримінального правопорушення; особу, яка вчинила кримінальне правопорушення [2, с.109]. 

На мою думку, торгівля людьми потребує достатньої консолідації та координації між 

правоохоронними органами всіх держав задля спільної протидії та запобіганню торгівлі людьми, оскільки 

дане діяння є загрозою для національної безпеки країн. Також, не менш важливим, є внесення змін до 
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нормативно-правових актів, зокрема до ст.149 ККУ та Закону України «Про протидію торгівлі людьми» 

відповідно до міжнародних стандартів.  

Отже, торгівля людьми є рабством ХХI століття. Дане діяння в Україні є криміналізованим відповідно 

до ч.1 ст.149 ККУ та відноситься до транснаціональних деліктів, оскільки при такому суспільно 

небезпечному діянні може бути задіяно декілька держав. Найпоширенішими формами торгівлі людьми є 

трудова та сексуальна експлуатація.  
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ПРАВОВИЙ СТАТУС КРИПТОВАЛЮТИ:ВІТЧИЗНИЙ ТА ЗАКОРДОНИЙ ДОСВІД 

 
Глобалізація… Слово, яке ми останнім часом чуємо майже на кожному кроці. Цей термін описує 

цілий спектр економічних, політичних та соціальних змін, які можна сказати трансформували світ за 

останні 50 років. Починаючи з координальних  змін у сфері інформаційних технологій, закінчуючи 

зменшенням національних та геополітичних кордонів. Необхідно зазначити, що раніше зазначені зміни  

вимагають правового регулювання, таким чином пропоную дослідити правову природи крипто валют, як 

унікальне явище, поява яких є одним з наслідків процесів глобалізації. 

Історію крипто валюти, можна розпочати з 2008 року, коли особа, під псевдонімом Сатоши Накамото 

оприлюднив файл, у якому описав принцип роботи унікальної платіжної системи – біткоїн, котра працює як 

однорангова мережа. У січні 2009 року вже відбулась перша транзакція монет, Сатоши Накамото відправив 

монети другому учаснику мережі – Хелу Фінні, а вже у вересні 2009 року, було здійснено перший обмін 

крипто валюти на фіатні гроші. Не дивлячись, на те що поява крипто валюти відбулась відносно давно, у 

більшості країн не має конкретного визначення даного поняття, а також чіткого правового регулювання. 

Офіційна позиції держави стосовно правового статусу в Україні вперше з’явилась 10 листопада 2014 року, 

тоді ж Національний банк України у документі «Роз’яснення щодо використання в Україні «віртуальної 

валюти/ крипто валюти » Bitcoin» вказав, що крипто валюта є грошовим сурогатом, який не має забезпечення 

реальною вартістю і використання фізичними та юридичними особами на території України, як засобу 

платежу заборонено, але слід зазначити, що така позиція не була кінцевою. Згодом у 2017  зявилось одразу два 

законопроекта «Про стимулювання  ринку крипто валют та їх похідних в Україні» та «Про обіг крипто валюти 

в Україні». Першим законопроект визначає крипто валюту як децентралізований цифровий вимір вартості, 

який може бути виражений у цифровому вигляді та функціонує як засіб обміну, збереження вартості або 

одиниця обліку, що заснований на математичних обчисленнях, є їх результатом та має криптографічний 

захист обліку. При такому визначення крипто валюта може вважатись фінансовим активом. Законопроект 

«Про обіг крипто валюти в Україні» виходить дещо з інших позицій, стверджуючи, що ринок крипто валют є 

частиною ринку фінансових послуг, проектом встановлюється, що крипто валюта є фінансовим активом; 

професійними учасниками ринку крипто валют є крипто біржі, а також інші фінансові установи, що надають 

фінансові послуги на відповідному ринку, даним законопроектом також передбачено запровадження 

Регулятора, який відповідно буде здійснювати державне регулювання ринку крипто валют та діяльність 

учасників, та надання можливості випуску обігу дериватів на крипто валюту.  Необхідність визначення 
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правової природи крипто валюти  зумовлена тим що від цього залежать такі питання, як цивільна права на неї, 

оподаткування операцій з використанням крипто валют, а також застосування у цивільному обігу. 

Слід зазначити, що використання крипто валюти в Україні знайшло своїх шанувальників та набуває все 

більшої популярності. Так, у 2014 році у Києві було відкрито четверте у світі Bitcoin – посольство, на даний 

момент воно проводить семінари,  а також надають необхідну інформацію новачкам у роботі з Bitcoin. У 

2016 році Приватбанк надав можливість купувати та продавати найбільш поширеної крипто валюти, а 

згодом, у цьому ж році, з’явилась перша українська крипто валюта – Карбованець. Щодо іноземного досвіду, 

так, наприклад, у США крипто валюта визначається, як товар, тому компанії, які використовують її для 

торгівлі повинні відповідно до певної процедури реєструватись та отримувати ліцензії.   В Австралії з 2018 

року крипто валюта  при розрахунку податку класифікується аналогічно до іноземних валют, до 2018 року 

крипто валюта підпадала під подвійне оподаткування. У Великобританії трохи інша ситуація, крипто валюта 

прирівнюється до «приватних грошей», тобто ПДВ з їх вартості не буде стягнуто за конвертацію, але буде 

стягнуто при поставці товару в обмін на крипто валюту.  Японія визнала цифрову валюту  у якості 

інструменту з ідентичними платіжними функціями, як і національна валюта. Однією з країн, в якій крипто 

валюта набула широко поширення є Швеція, у цій країні вона широко використовується як платіжний засіб. 

Також йде мова національної крипто валюти, яка була б синтезом державних грошей та віртуальних. 

Слід зазначити, що більшість країн ще не визначили правовий статус крипто валюти, але в таких 

країнах не заборонено використання біткоїнів, в той же час країни не здійснюють правового регулювання 

операції з їх використанням. У той же час, не дивлячись на позитивне ставлення до крипто валют,  існують 

держави, у яких віртуальна валюта викликає недовіру. До таких країн, можна зокрема віднести: 

Бангладеш, Еквадор, В’єтнам, Ісландію, у цих країнах використання крипто валют повність заборонено, 

як для фізичних, так і для юридичних осіб. 

Отже, зі сторони законодавця при правовому регулюванні крипто валюти в Україні повинні бути 

вирішені такі питання, як: 1) порядок оподаткування операцій з майнінгу, а також міни; 2) порядок 

створення, реєстрації та діяльності бірж; 3)ліцензування діяльності, яка безпосередньо пов’язана з крипто 

валютами; 4) відповідальність за невиконання законодавства щодо використання крипто валют . При 

вирішенні цих моментів, Україна повинна спиратись на іноземний досвід, а також виходити з огляду на 

Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. 
 

Література: 
 

1. Бурдоносова М. А. Сучасний стан правового регулювання криптовалюти в Україні //Dictum 

factum. – 2019. – №. 1. – С. 100. 

2. Соловйова А. Б. Правова природа криптовалюти в Україні та країнах Континентальної Європи: 

теоретико-правові підходи //Молодий вчений. – 2018. – №. 10 (1). – С. 243-247. 

3. Ярова К. О. Криптовалюта: визначення правового статусу в Україні //Молодий вчений. – 2017. – 

№. 10. – С. 1117-1120. 

 

 

Гармаш В.С., 

здобувач вищої освіти 4 курсу юридичного факультету 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

Науковий керівник: Козинець Олена Гаврилівна, кандидат історичних наук, доцент. 

 

ТЕОРІЯ ЕЛІТ ЗА Г. МОСКА ТА В. ПАРЕТО 
 
Італійські соціологи Гаетано Моска, Вільфредо Парето є визнаними засновниками класичної 

елітології, її «патріархами». Їм вдалося сформулювати основні наукові положення теорії еліти, 
представити їх у формі певної системи поглядів відносно того соціального прошарку, який, через 
володіння найбільшою кількістю позитивних якостей, цінностей і пріоритетів, займає найбільш впливові 
позиції в суспільній ієрархії. Вони сформулювали так звану «абетку» теперішньої доктрини елітаризму. 
Їх численні наступники розвивали і переосмислювали окремі положення, але фундаментальні підстави 
залишаються і дотепер практично непорушними. Саме вони зробили еліту предметом спеціального 
дослідження, спробували дати їй дефініцію, розкрити структуру, закони функціонування, роль у 
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соціальній і політичній системі. Особливу практичну важливість мають розроблені ними закономірності 
циркуляції і зміни еліт, елітарна структура суспільства як необхідність і як норматив. Так, Г. Моска та В. 
Парето зробили значний внесок у розвиток елітаризму, їх теорії застосовуються і у наш час, внаслідок 
чого ця тема є досить актуальною для дослідження. 

Щодо термфнц «еліта», то він походить від двох термінів: латинського «eligere» і французького «elite» - 
кращий, добірний [1]. Але сам термін «еліта» утвердився в соціальних науках після публікації відомих робіт 
Г. Моска та В. Парето. Так, під «елітою» Вільфредо Парето розумів тих, хто має найвищі показники в своїй 
сфері діяльності [2, с. 99]. А за Г. Моска «еліта» - це найбільш активні в політичному відношенні люди, 
зорієнтовані на владу, організована меншість, яка здійснює керування неорганізованою більшістю [3, с. 139]. 
Таким чином, уже в ХХ ст. поняття «еліта» ввійшло до соціологічних і політичних словників, але і наразі 
виникають суттєві розбіжності щодо тлумачення поняття еліти зумовлені визначенням його змісту [4, с. 154]. 

Варто згадати про теорію кругообігу (циркуляцію) В. Парето, за якої поділ суспільства на керівну еліту та 
керовані маси, що виходять з відмінностей в індивідуальних рисах людей є неминучим. Соціальна система 
потребує рівноваги і, вийшовши з такого стану, через певний час повертається до нього – це соціальний цикл, 
перебіг якого залежить насамперед від циркуляції еліт. Вони виникають у нижчих шарах суспільства й у ході 
боротьби піднімаються у вищі, там розцвітають і зрештою вироджуються та зникають. Властивості, що 
забезпечують еліті панування, змінюються протягом циклу соціального розвитку, тому змінюються і самі типи 
еліт. Так, за В. Парето найбільш обдаровані індивідууми рекрутуються з нижчої страти у вищу, а окремі 
елементи еліти деградують, опускаючись на дно суспільства  [5, с. 145]. Окрім цього, посилаючись на 
Н. Макіавелі, В. Парето розрізняв еліти на два типи, залежно від основних методів правління [1]: 

 еліту «левів» (основні риси: прямота й рішучість, використання силових методів управління, 
радикальні шляхи реагування на проблеми); 

 еліту «лисиць» (більш гнучкі, дипломатичні політики, які використовують як основний метод 
управління політичну маніпуляцію). 

Стабільна політична система характеризується перевагою еліти «левів». Натомість, нестійка 
політсистема вимагає еліти енергійних діячів, новаторів, комбінаторів, які прагматично мислять. Постійна 
зміна однієї еліти іншою – результат того, що кожен тип еліт має певні переваги, які, однак, із часом 
перестають відповідати потребам управління суспільством. Тому збереження рівноваги соціальної системи 
вимагає постійного процесу заміни однієї еліти іншою. Суспільство, у якому переважає еліта «левів»-
ретроградів, застійне. Натомість еліта «лисиць» є динамічною. Механізм соціальної рівноваги функціонує 
нормально, коли забезпечений пропорційний приплив до еліти людей першої та другої орієнтації [5, с. 145]. 

Г. Моска, розвиваючи ідеї В. Парето, вважав, що циркуляція еліти – запорука здоров’я суспільства, 
додаючи, втім, що все це – за умови переважання стабілізаційної консервативної тенденції, збереження 
спадкоємного оновлення еліти за рахунок кращих вихідців з мас [6, с. 62]. Так, Г. Моска перераховує три 
шляхи, завдяки яким еліта досягає свого закріплення і оновлення: успадкування, вибір і поступова 
ротація. Він звернув увагу читачів на два протилежних аспекти цього процесу: з одного боку, всі політичні 
класи прагнуть стати спадковими, а з іншого – завжди є нові сили, що прагнуть змінити старі. Залежно 
від того, яка тенденція переважає, відбувається або «закриття і кристалізація» політичного класу, або його 
оновлення. Першу тенденцію Г. Моска називав аристократичною, а другу – демократичною [1]. Перша 
тенденція веде до скам’янілості та відсутності мобільності правлячого класу, звужує канали входження в 
еліту представників інших прошарків суспільства, приводить еліту до виродження. Друга тенденція 
властива історичним періодам прогресу і динамічних соціальних змін, коли відбувається поповнення 
правлячого класу і його еліти найбільш підготовленими і здатними представниками соціальних низів. 
Еліта, що розвивається таким чином, найбільш рухлива і продуктивна [6, с. 64]. 

На думку Гаетано Моска, у всіх народів, на якому б рівні розвитку вони не знаходились, завжди існує 
поділ суспільства на два класи - клас управляючий та клас, яким управляють. Перший, завжди менш 
численний, виконує всі політичні функції, монополізує владу і насолоджується тими перевагами, які вона 
дає, в той час як другий, більш численний клас, керується і контролюється першим у формі, яка в даний 
час більш-менш законна, довільна і насильницька, і забезпечує першому класу, принаймі зовні, 
матеріальні засоби для існування і все необхідне для життєдіяльності політичного організму [7, с. 65].  

Таким чином, можна підвести підсумок вище викладеного, який полягає в тому, що Гаетано Моска 
та Вільфредо Парето є засновниками класичної елітології. У їх науковій діяльності характерним є 
трактування еліт як правлячого класу, дослідження ролі еліти у суспільстві, на механізмі зміну еліти, 
перманентній циркуляції еліти, внутрішній елітарній боротьбі тощо.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ 

 
Два роки тому в Україні створили унікальний підрозділ — поліцію діалогу. У той час через війну, 

політичну й економічну нестабільність у суспільстві значно підвищився рівень напруги. На численних 

акціях і мітингах потрібно було запобігати провокаціям та насильству. При цьому — дати людям змогу, 

згідно з Конституцією, висловлювати власну думку. Новим методом роботи стала практика превентивної 

комунікації. Перейнявши досвід Скандинавії та Чехії, Національна поліція створила спецвідділ, чиєю 

головною зброєю стало слово [1]. 

У демократичній державі робота поліції – не контролювати демонстрацію або масовий захід, а 

допомогти людям висловити свою думку. Тобто скористуватися їхнім конституційними правом. І поліція 

має це забезпечити. Підхід «поліції діалогу» сприяє зміцненню довіри між правоохоронцями та 

громадянами. Передумовою створення підрозділу «поліції діалогу» в Україні стало затвердження 

«Концепції забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів», яка була 

розроблена МВС спільно з європейськими партнерами [2].  

З початком роботи цього підрозділу його засновники встигли змінити назву аж двічі, причиною для 

цього стало нерозуміння громадянами таких назв як «антиконфліктна група» та «поліція комунікації», а всім 

зрозуміла «поліція діалогу» одразу викликала довіру людей [3]. Робота поліції діалогу полягає не у покаранні 

або забороні певних дій, а у роз’ясненні прав кожної із сторін та наслідків, які можуть після цього настати. 

За статистикою, у 2020 році простежується достатньо стабільна ситуація у сфері спілкування 

поліцейських з правопорушниками, але такий результат Україна мала не завжди, адже поліція комунікації 

почала працювати лише у 2017 році. Цей досвід наша країна перейняла від Данії, яка в свою чергу 

запустила цей проект ще у 1993 році, що виявилось дуже ефективним під час заворушень. 

Першим випробуванням стала робота поліції діалогу під час акцій в Одесі 2 травня 2018 року. Туди були 

направлені працвники цього підрозділу у відрядження та працювали із відділом превентивної комунікації Одеси. 

Акції проходили у зв’язку із трагічними подіями в Одесі 2 травня 2014 року, коли відбулися сутички та масові 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=DeVr_2012_9_11
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заворушення між проукраїнськи налаштованими громадянами, ультрас футбольних клубів «Чорноморець» та 

«Металіст» з одного боку й проросійськими учасниками з іншого. З березня 2019 року поліція діалогу стала не 

пілотним проєктом, а запрацювала повноцінно по майже всіх великих містах України [3].  

Взагалі по всій Україні на сьогодні працює 200 поліцейських діалогу. Наприклад, офіційний штат 

відділу превентивної комунікації головного управління Нацполіції – 12 поліцейських. Крім того, є два 

підрозділи при двох загонах особливого призначення. Зокрема, десять людей у загоні особливого 

призначення обслуговують увесь урядовий квартал в Києві. Також створені групи поліції діалогу в кожному 

районі, але вони працюють позаштатно, це означає що люди залучені на своїй основній роботі. Їх по п’ять 

поліцейських у кожному районі, яких залучають на великих подіях або коли потрібно знати місцевість [3].  

Поліція діалогу використовує чотири основні під час проведення мирних зібрань: це сприяння, 

володіння інформацією, комунікація та диференційований підхід. Поліція діалогу зараз сприяє проведенню 

мирних заходів, тобто допомагає учасникам заходу висловити свої думки. Попередньо представники поліції 

діалогу проговорюють ризики, тобто згадуютьо, як проходили попередні подібні події, які були загрози. 

Коли обговорюють маршрут, завжди пропонують додаткові варіанти. У випадку, коли є загроза – 

поліцейські  вчасно мають вивести запасним маршрутом багатотисячну колону, щоби мінімізувати сутички. 

Обговорюється дуже широке коло питань: побудова колон, хто лідери цих колон, чи будуть волонтери. Це 

називається – «модель ризиків та загроз». Поліція діалогу не може заборонити мирне зібрання, проте може 

рекомендувати і радити його організаторам як провести захід для мінімізації негативних  ризиків . 

Ми вважаємо, що держава приділяє недостатньо уваги правовому регулюванню, матеріальному 

забезпеченню, кількісному та якісному складу поліції діалогу. Це негативно впливає на ефективність 

роботи цих підрозділів. Ще однією проблемою є недостатнє інформування громадськості про підрозділи 

поліції діалогу, її призначення  та методи роботи.  На жаль, у наш час про поліцію діалогу можливо 

дізнатись лише через Інтернет та соціальні мережі, а як відомо не усі вікові категорії суспільства мають 

можливість побачити позитивний результат роботи цього підрозділу. На даний момент в Україні 

працюють 200 поліцейських діалогу, що, як ми вважаємо, є недостатнім задля повноцінної гарантії 

безпеки життя та здоров’я громадян та поліцейських. 

Отже, слід зазначити, що сучасний стан роботи поліції діалогу свідчить про затребуваність цієї 

служби на практиці, активно відбувається формування форм та методів її роботи, підвищення кваліфікації 

її працівників. Перспективи поліції діалогу є дуже великими, але це залежить від розповсюдження та 

популяризації цієї служби. Не можна не сказати про те, що цей підрозділ неабияк полегшує роботу 

поліцейських, що працюють у спеціальних підрозділах, яким вже не потрібно їхати на кожен мирний 

мітинг. Аналізуючи вище зазначене, необхідно констатувати, що поліція діалогу – необхідний 

превентивний підрозділ, який має працювати та розвивати навички його працівників і надалі. 
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ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 

СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Функціонування держави в сучасних політичних та суспільних процесах з метою реалізації 

правоохоронної функції включає в себе не лише  напрями, а й сукупність притаманних лише їй форм, в 

яких правоохоронна функція знаходить своє вираження. 

В багатомовному словнику юридичних термінів під визначенням “форма” слід розуміти  зовнішній 

вигляд, обрис чого-небудь [1; C. 140].  

Питанню визначення поняття функцій держави та форми їх реалізації присвячували свої роботи: 

О.М. Бандурка; Є.В. Білозьоров; О.О. Тихомиров; П.А. Рудик; А.А. Письменський; Ю.Богомол; Р.Я. Шай; 

У. Кузьменко; О. Яременко. 

На думку групи авторів О.О. Тихомирова, М.М. Мікуліна та Ю.А. Іванова які сформували загальне 

поняття “форми здійснення функцій держави” як сукупність певних ознак діяльності держави, яка займає 

окреме місце в процесі реалізації всіх функцій [2; C. 72-73]. 

Інша група авторів схиляється до думки, що поняття форм здійснення функцій держави слід поділити 

на два визначення: перше, діяльність основних систем механізму держави; друге, системна діяльність 

державних органів за допомогою якої реалізуються функції держави [3; С. 62 – 63]. 

В юридичній літературі сформувалася думка класифікації форм здійснення функцій держави на 

“правові” та “не правові (організаційні)” форми. 

Правові форми виконання функцій держави покликані забезпечити законність і правопорядок, 

дотримання прав і свобод людини. 

Виходячи з поставлених перед Міністерством юстиції України завдань відповідно до  Постанови 

Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228 «Про затвердження Положення про Міністерство 

юстиції України» виділяємо наступні форми реалізації правоохоронної функції держави структурними 

підрозділами Міністерства юстиції України [4].  

Правова форма - це діяльність  структурних підрозділів Міністерства юстиції України урегульована 

нормативно-правовими актами, яка направлена на створення правових наслідків. Правова форма здійснення 

правоохоронної функції держави структурними підрозділами Міністерства юстиції України має свій прояв 

в наступних видах їхньої діяльності: 1) нормотворча діяльність - направлена як на розробку, прийняття, 

скасування підзаконних нормативно-правових актів, так і діяльність по розробленню проектів законів. 

Зокрема, законопроекти, що вносяться у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів на розгляд 

Верховної Ради, готуються Міністерством юстиції України; 2) контрольно-наглядова діяльність полягає у 

вироблені уповноваженими на це суб”єктами, системи заходів направлених на перевірку дотримання 

законності під час виконання ними своїх повноважень та дотримання прав і свобод громадян; 3) виконавча 

діяльність – це діяльність структурних підрозділів Міністерства юстиції України направлена на виконання 

в межах їхніх повноважень приписів закону, судових рішень, розпоряджень Кабінету Міністрів України та 

вищих посадових осіб; 4) представницька діяльність- направлена на забезпечення здійснення відповідними 

підрозділами Мінстерства юстиції України представництва України, як держави, Президента України, 

Кабінету Міністрів України, міністерств та інших відомств під час урегулювання спорів, а також 

представництво України в Європейському Суді з прав людини; 5) договірна діяльність – має свій прояв у 

реалізації структурними підрозділами Міністерства юстиції України повноважень з питань двостороннього 

співробітництва, закордонних відряджень керівного складу та службовців Міністерства, та ін.. 

Не правові (організаційні) форми - це діяльність  структурних підрозділів Міністерства юстиції України 

урегульована нормативно-правовими актами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та Міністерства 

юстиції України, яка не тягне за собою створення юридичних наслідків. Наприклад,  консультування міністра, 

забезпечення зв'язку із посадовими особами інших органів державної влади, організацію зустрічей та зв'язків із 

громадськістю, засобами масової інформації, здійснює Патронатна служба Міністерства юстиції України [5]. 

Повноваження, щодо визначення (уточнення) районів, де ведуться бойові дії, та безпечних районів, 

придатних для розміщення засуджених та осіб, взятих під варту, а також визначення установ для 
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попереднього ув’язнення та виконання покарань, з яких та до яких буде здійснюватися евакуація 

покладено на Головного спеціаліста з питань територіальної оборони, і т.д [6].  

Отже, на підставі проведених досліджень автором були  сформулювані наступні визначення: форми реалізації 

правохоронної функції – це законодавчо-врегульована  діяльність структурних підрозділів Міністерства юстиції 

України, яка в залежності від поставлених завдань направлена на створення, зміну та припинення правових відносин.  
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ЗНАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ НАПОЛЕОНА (1804 Р.) ДЛЯ РОЗВИТКУ 

СІМЕЙНО-ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН 
 
У загальному вимірі сімейне право регулює шлюбно-сімейні відносини й відносини між батьками та 

дітьми. В Україні, на сьогоднішній день, шлюбно-сімейні відносини визначені принципами, що закладені 
у Конституції України та регулюються нормами Сімейного та Цивільного кодексів України [1; 2; 3]. В 
історичному аспекті окремі правоположення сучасного інституту сім’ї та шлюбу були започатковані під 
впливом європейського права та, зокрема, Цивільного кодексу Франції. 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. є результатом еволюції французького права, яка розпочалася 
завдяки революційним подіям 1789 р., а також приходу до влади Наполеона Бонапарта, який розгорнув 
масштабну кодифікацію права Франції. 21 березня 1804 р. було введено у дію звід законів цивільного 
права Франції під назвою «Цивільний кодекс французів», згодом Кодекс було перейменовано на Кодекс 
Наполеона. Набувши чинності, Кодекс Наполеона витіснив близько 14 тисяч різних нормативних актів, 
які були прийняті у попередні часи. 

Кодекс Наполеона характеризувався досить високою законодавчою технікою, що виявлялося у 
послідовності та логічності викладеного в ньому нормативного матеріалу, також у простоті та ясності 
мови. Кодекс 1804 р. мав важливе практичне значення та був невеликим за обсягом, що є не типовим для 
актів такого масштабу. Цивільний кодекс Франції був побудований за інституційною системою, яка була 
характерною для Римського приватного права. 

Кодекс поділявся на три книги, а ті в свою чергу поділялися на титули, які складалися з розділів та 
статей. Першій книзі Цивільного кодексу Наполеона передував невеличкий вступний титул, який містив 
загальні положення кодексу та складався з 6 статей. У вступній частині проголошувалося, що Кодекс «є 
таким, що підлягає виконанню на всій території в силу його опублікування. Закон встановлює правила 
лише на майбутній час та не має зворотної сили», його «не можна порушувати приватними угодами 
законів, які стосуються громадського порядку і добрих звичаїв» [4, с. 4–6]. У Першій книзі «Про особи» 
(ст. 7–515) викладаються норми, що засвідчили правове положення осіб, а також сімейно-шлюбні 
відносини. Друга книга Кодексу – «Про майно та різноманітні зміни видів власності» (ст. 516–710) 
присвячена основним положенням про речові права. Третя книга – «Про різноманітні засоби, якими 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text
https://minjust.gov.ua/m/golovniy-spetsialist-z-pitan-teritorialnoi-oboroni
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набувається власність» (ст. 711–2281) характеризувала зобов’язальне та спадкове право, а також містила 
норми набувальної та позовної давності. 

Регулювання сімейно-шлюбних відносини займає досить важливе місце у Цивільному кодексі Наполеона. 
Сімейне право поєднало в собі й національні правові позиції, й певні запозичення з римського права. Також 
можна додати, що деякі сімейні та шлюбні норми формувалися завдяки політичним міркуванням, так підстави 
для розірвання шлюбу обмежувалися з метою збереження певної стабільності як в сім’ї, так і в державі. 

Шлюбно-сімейним відносинам були присвячені 5–10 титули Кодексу. Стаття 144 установлювала 
шлюбний вік, відтак жінки могли вступати в шлюб з 15 років, для чоловіків шлюбний вік починався з 18 
років [5, c. 50]. Щоб укласти шлюб сторони повинні були дати вільну згоду, в інших випадках шлюб був 
не можливий. Також існувало правило, що чоловік, якому не виповнилося 25 років та жінка, яка не досягла 
21-річного віку не могли вступати у шлюб без дозволу батьків [6, c. 143]. 

У Цивільному кодексі 1804 р. велика увагу приділена правам і обов’язкам подружжя. Так, за статтею 
212 подружжя має обов’язок взаємної вірності, допомоги й підтримки [5, c. 74]. В статті 213 зазначається, 
що чоловік повинен утримувати дружину, піклуватися про неї, захищати її інтереси. Дружина в свою 
чергу повинна слухати свого чоловіка, підкорятися його рішенням щодо їхнього місця проживання та 
переїзду. Заміжня жінка не мала права без дозволу чоловіка брати участь у суді, за винятком випадків, 
коли її притягували до юридичної відповідальності. Майном подружжя міг розпоряджатися тільки 
чоловік [7, c. 393]. Така перевага чоловіка у сімейних правах пояснюється збереженням окремих елементів 
дореволюційної патріархальної концепції сім’ї: батька вважали главою сім’ї, статус батька давав йому 
право змушувати дітей вчиняти ті чи інші дії. Дітей, які не слухали та порушували настанови батька, 
карали обмеженням свободи на певний час. 

Стаття 227 Цивільного кодексу 1804 р. зазначала, що шлюб вважався припиненим унаслідок: смерті 
одного з подружжя; розлучення, здійсненого у встановленому порядку тощо [5, c. 79]. Чоловік мав право 
розірвати шлюб в односторонньому порядку за подружньої зради дружини. Дружина в свою чергу могла 
розірвати шлюб тоді, коли чоловік утримував коханку в їхньому спільному домі. Обоє з подружжя мали 
право вимагати розлучення у випадку майнових зловживань, жорстокого ставлення чи жорстоких образ 
іншого учасника подружжя [7, c. 143–144]. Також передбачалося, що шлюб міг бути розірваним за 
спільної згоди подружжя, для цього потрібно було виконати деякі формальності, що стосувалися 
розподілу майна. Слід підкреслити, що підстави для розірвання шлюбу були обмеженими, французи 
вважали, що стабільність сім’ї – це основа стабільності в державі. 

Цивільний кодекс Франції вплинув на розвиток цивільного права багатьох країн Європи, наприклад, 
на цивільне законодавство Польщі. Спершу запровадження Цивільного кодексу Наполеона 1804 р. на 
території Варшавського князівства зазнало суворої суспільної критики, яка стосувалася способів його 
використання, значних недоліків й недосконалості перекладу текстів. Згодом критика зосередилася на 
положеннях Цивільного кодексу Наполеона про шлюбне право (визнання світського характеру шлюбу та 
можливості його розірвання через розлучення). Так як ідеологічними передумовами становлення «нового 
цивільного права» був природно-правовий підхід, у Цивільному кодексі Франції були реалізовані 
революційні на той час ідеї, насамперед, щодо правового регулювання шлюбних та сімейних відносин. 
Втім, у Польщі ці ідеї вступили в суперечності із суспільною практикою того часу, тому відповідні норми 
та інститути не були рециповані. 

Отже, Цивільний кодекс Наполеона довгий час розглядався як «перспектива на майбутнє», навіть час не 
подолав таке довге життя цього кодексу, він був, є і завжди буде прикладом для становлення кодифікації в 
інших країнах. Недарма Ф. Енгельс, наголошуючи на сутності Кодексу, писав, що «…революція назавжди 
порвала з традиціями минулого, знищила останні сліди феодалізму та в Codecivile майстерно пристосувала 
до сучасних капіталістичних умов старе римське право – це майже довершений вираз юридичних відносин, 
що відповідають тій сходинці економічного розвитку, яку Маркс називає товарним виробництвом, – в 
такому ступені майстерним, що цей революційний кодекс законів ще й зараз у всіх інших країнах, не 
виключаючи й Англії, служить взірцем при реформах у сфері права власності» [8]. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ 
 

Нотаріат, як і будь-який правовий інститут будь якої країни, має свою історію виникнення, розвитку, 

вирішення проблем, підйомів і падінь, що виник спочатку як різновид адміністративної діяльності, так, 

тисячоліття тому у Вавилоні, Єгипті, Іудеї існували писарі-канцеляристи, які вели численні прибутково-

витратні книги, періодично складали кадастр усіх земель у країні, переписували населення і його майно. 

Але більш традиційно виникнення нотаріату відносять до часів Стародавнього Рима в період республіки 

(приблизно III ст. до н.е.). Вирішальним кроком для нашої держави, та для подальшого розвитку нотаріату 

стало проголошення незалежності України 1991 року, 2 вересня 1993 року був прийнятий Закон України 

“Про нотаріат “, що стало новою сторінкою у діяльності українського нотаріату.  

Суть нотаріальної діяльності полягає в тому, що вона має посвідчувальний, підтверджуючий характер, 

юридичне закріплює цивільні права з метою запобігання їх можливим порушенням у подальшому. 

Одна з найгостріших проблем нотаріату в Україні полягає в існуванні великої кількості правових актів, 

які обговорюються фахівцями на різних рівнях, в цій ситуації велике значення має аналіз, трактування 

правових актів на основі яких і здійснюється нотаріальна діяльність України. Закон України «Про нотаріат», 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат», Податковій кодекс, наказ «Про вимоги 

до робочого місця приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності» і 

це далеко не весь список нормативної бази. Тому велика кількість актів створює колізії в сфері нотаріату, 

хаотичності, відсутності єдності і погодженості між нотаріусами. Попередні наукові праці нотаріальної 

спільноти та науковців, які піклуються питаннями нотаріату, можна вважати важливими етапами для 

створення бази нотаріальної науки, але в рамках цих досліджень нотаріату відводиться другорядна роль у 

системі правовідносин як підгалузь цивільного процесуального права. Усупереч їхній наявності, істотних 

зрушень у сфері покращення якості нотаріальних послуг населенню не відбулося.  

Основними проблемами в регулюванні нотаріальної діяльності в Україні є: 

 велика кількість нормативних актів; 

 суперечливість окремих положень нормативних та підзаконних актів, неузгодженість законів 

України та світових стандартів, які встановлені міжнародними актами у сфері нотаріату; 

 чинне законодавство про нотаріат містить норми матеріального та процесуального права, 

доцільно норми матеріального права регулювати новою редакцією Закону України «Про нотаріат», а 

норми процесуального права – нотаріально-процесуальним кодексом; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
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 реформа української правової системи показує, що формальне запозичення іноземних правових 

моделей без урахування історичних, духовних, культурних та багато інших особливостей українського 

суспільства не те що не дає очікуваних результатів, а погіршує стан суспільства й держави; 

 законодавство України не має соціального ефекту, на яке воно було розраховане. З чого випливає 

необхідність забезпечити не лише координацію законодавства, а також й тотожність поглядів, ідей та ДІЙ 

(що на мій погляд є найважливішим, погляди, цілі, ідеї можуть співпадати у всіх, а без дій - це мертві мрії)  

стосовно конкретних способів побудови правової держави. 

На думку експертів, для реальних реформ у нотаріаті потрібні законодавчі зміни, а отже, політична 

воля, а також бажання регулятора (Міністерства юстиції України) впроваджувати ці зміни, але повинно 

бути бажання не тільки в регулятора, а й у підлеглих йому: 

1- Провадження електронної системи нотаріату. Цей проєкт покликаний поліпшити якість 

нотаріальних дій шляхом зменшення часу на вчинення дії та захисту нотаріального документа від 

підробки. Масштабна цифровізація нотаріальної діяльності передбачає: відмову від ведення паперових 

книг обліку діяльності нотаріуса; зменшення кількості документів, які особа має подавати для вчинення 

нотаріальної дії. На мою думку, це полегшує роботу нотаріуса та звільняє громадян від вантажів 

документів, які вони повинні при собі мати, при користуванні послугами нотаріуса і захисту своїх прав.  

2 - Перехід до єдиного нотаріату, що дозволить закріпити єдиний статус нотаріуса в Україні, 

відмовившись від системи поділу нотаріусів на державних та приватних, як це зроблено у багатьох 

європейських країнах. Перехід до єдиного нотаріату передбачатиме поступове припинення діяльності 

державних нотаріальних контор.  

Але в такому випадку має бути вироблена нова система контролю за нотаріатом, потрібна чітка 

процедура, яка б визначила правомірність їх дій. 

Утворення єдиного нотаріату може стати важливим кроком на шляху вдосконалення нотаріату, проте 

скасування державного нотаріату повинно базуватись на вирішенні низки проблем, які наразі не 

знаходять свого розв’язання. Як наприклад, доступність базових нотаріальних дій для соціально 

незахищених верств населення, тому що можливість звернутися до нотаріуса має бути в кожного 

громадянина, незалежно від рівня його доходу і місця проживання. 

3 - це саморегулювання нотаріальної професії. На даний момент не має посилу в готовності до цього. 

Також важливим питанням є регулювання оплати нотаріальних послуг. Так, приклад Німеччини свідчить, 

що державний нотаріат покликаний забезпечувати вчинення нотаріальних дій переважно в тих місцевостях, де 

потреба в них низька через незначну кількість населення, а нотаріальна діяльність через це має витратний 

характер. Проте державне регулювання оплати нотаріальних послуг має свої ризики, зокрема, регулювання цін 

нотаріальних послуг з боку держави є найбільш небезпечним чинником незалежності нотаріату. 

Отже, у сучасній правовій науці разом із юридичною практикою мало уваги приділяється науковим 

прогнозам розвитку нотаріальної науки, що не узгоджується з процесами її вдосконалення та розвитку 

української правової системи, адаптації до європейського та міжнародного права. Нотаріальна діяльність 

залишається під впливом в основному нормативного регламентування, а пошук науковців стосуються 

тільки окремих проблем. 

Для подальшого розвитку нотаріату в Україні має удосконалюватися: його функціонування та 

законодавча база, які повинні спиратися на історичний досвід, який свідчить про те, що при реформі 

нотаріату варто керуватися тими правовими традиціями, які склалися в нотаріаті упродовж багатьох 

століть його існування; на сучасний розвиток нотаріату за межами України, вивчення їх досвіду та 

переймання їх найкращих характеристик процедур, функцій, контролю, але з урахуванням особливостей 

українського суспільства та правовідносин. 
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ДЕЩО ПРО ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
 

Інститут повідомлення про підозру відіграє важливу роль у всій системі кримінального 

процесуального права. Його можна вважати початковим етапом притягнення особи до відповідальності 

на стадії досудового розслідування. Тому наявність проблем у даному інституті може негативно 

позначатися на подальших етапах кримінального провадження, зумовлювати зловживання як з боку 

підозрюваного, так і з боку слідчого чи прокурора, призводити до плутанини при застосуванні інституту 

на практиці. Вказані та інші можливі наслідки недосконалості інституту повідомлення про підозру 

обумовлюють актуальність даної теми. 

Повідомлення про підозру як інститут кримінального процесуального права, на слушну думку А. Я. 

Хитри, – це сукупність кримінальних процесуальних норм, які регламентують порядок та підстави 

притягнення особи до кримінальної відповідальності під час досудового розслідування [1, с. 350].  

Вже назва Глави 22 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04. 2012 № 4651-VI (далі – 

КПК України) [2] «Повідомлення про підозру» викликає питання: яку форму (усну чи письмову) повинно 

мати це повідомлення? Адже повідомити особу означає донести до її відома ту чи іншу інформацію (в 

нашому випадку про підозру), що може здійснюватися як усним, так і письмовим шляхом. Ст. 278 КПК 

України називається «вручення письмового повідомлення про підозру», що дає відповідь на наше 

запитання щодо форми повідомлення. Але знову виникає вже інше питання: інститут регулює все ж таки 

вручення повідомлення про підозру чи повідомлення про підозру як саме інформування особи про наявне 

в уповноваженого правоохоронного органу припущення  щодо вчинення цією особою злочину? Тобто 

невизначеність законодавців щодо зазначених питань призводить до різного розуміння цих положень та 

до різного втілення їх на практиці правоохоронцями.  

Глава 22 КПК України починається зі ст. 276, у якій зазначено, що повідомлення про підозру 

обов’язково здійснюється в порядку передбаченому ст. 278 цього Кодексу, у випадках:  

1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення;  

2) обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів;  

3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. 

Передусім не можемо не вказати на популярну думку Лукашкіної Т. В. щодо некоректності 

застосування у названій статті терміна «випадки», та необхідності навести в ній підстави для 

повідомлення про підозру [3, с. 33]. Ми погоджуємось з цією думкою, адже, дійсно, неможливо навіть 

уявити всю різноманітність випадків, в результаті яких може складатися повідомлення про підозру, а тим 

паче зазначити їх в кодексі. Вважаємо, поняття «підстава» є ширшим за «випадок», тому воно буде більш 

доречним у контексті названої статті. 

Все ж будемо застосовувати термінологію чинного КПК України та розглянемо недоліки 

регулювання першого випадку обов’язкового здійснення повідомлення про підозру – затримання особи 

на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення. На нашу думку, 

не зовсім вдало законодавець поєднав положення п. 1 ч. 1 ст. 276 КПК України, відповідно до якого 

повідомлення про підозру здійснюється у випадку затримання особи на місці вчинення кримінального 

правопорушення чи безпосередньо після його вчинення, та ч. 2 ст. 278 КПК України, згідно з якою 

письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з 

моменту її затримання. Було б зрозуміліше, якщо ці два положення об’єднались в межах однієї статті або 

навіть одного пункту, оскільки може скластися враження, що слідчий повинен одразу здійснити 

повідомлення про підозру на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його 

вчинення, що на практиці є майже неможливим. 

Найбільш проблем з наступним випадком здійснення повідомлення про підозру – у разі обрання до 

особи одного з передбачених КПК України запобіжних заходів. Ці проблеми насамперед пов’язані з 

протиріччями між п. 2 ч.1 ст. 276 КПК України, у якому, власне, і йдеться про даний випадок, та ст. 177 

КПК, відповідно до якої запобіжні заходи можуть застосовуватися лише до підозрюваного, 
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обвинуваченого, засудженого. Виходить, що п. 2 ч. 1 ст. 276 КПК України допускає обрання до особи, яка 

ще не є підозрюваною, запобіжних заходів, а тільки потім цією особою набувається статус підозрюваного 

у зв’язку з повідомленням їй про підозру. Іншими словами порушується порядок притягнення особи до 

кримінальної відповідальності. Отже, як зазначають Ю. П. Аленін та І. В. Гловюк, ці два положення 

виключають одне одного, і, відповідно, цей випадок повідомлення про підозру застосовуватися не може 

[4, с. 163]. Якщо даний випадок неможливий та не застосовується на практиці, бо він суперечить іншим 

положенням КПК України, чи не потрібно його виключити із законодавства? 

Останнім та найчастішим у переліку випадків є здійснення повідомлення про підозру за наявності 

достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. Найбільша проблема тут, 

на нашу думку, полягає у відсутності  законодавчого визначення поняття достатніх доказів, яка тягне за 

собою інші негативні наслідки. У зв’язку з відсутністю такого визначення, слідчий, прокурор, від чиїх 

рішень залежить, чи набуте певна особа статусу підозрюваного, не мають, таким чином, і законодавчих 

пояснень щодо достатності доказів, відповідно до яких вони повинні приймати рішення про таку 

достатність. А отже, окрім того, що вони приймають таке рішення за внутрішнім переконанням, тобто має 

місце суб’єктивна оцінка ситуації, у кожного своє уявлення щодо достатності доказів, яке не підкріплене 

законодавчими нормами. 

А. І. Палюх пропонує внести до чинного кримінального процесуального закону доповнення до ст. 276 

КПК України, що визначає достатність доказів для повідомлення особі про підозру як наявність такої їх 

сукупності, яка приводить прокурора, слідчого до єдино можливого висновку, що вчинила кримінальне 

правопорушення певна особа, за відсутності обставин, що виключають злочинність і караність діяння, а 

також можуть спричинити звільнення від кримінальної відповідальності або покарання [5, с. 483]. 

Вважаємо, таке доповнення давало хоча б уявлення, що слід розуміти під достатніми доказами.  

Отже, підсумовуючи вищенаведене, можемо виділити такі проблеми досліджуваного інституту: 

 - у законодавстві немає чіткої відповіді щодо форми повідомлення про підозру та щодо суті інституту 

повідомлення про підозру;  

- недосконало врегульовані питання стосовно часу здійснення повідомлення про підозру у разі 

затримання особи на місці вчинення злочину чи безпосередньо після його вчинення; 

 - наявна колізія у питанні застосування запобіжних заходів;  

- відсутні законодавчі роз’яснення щодо достатності доказів, у зв’язку з чим відсутнє і єдине 

розуміння цього поняття; 

Отож, вважаємо, КПК України потребує удосконалення в тих частинах, де наявні зазначені проблеми. 
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ПОБУДОВА КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ 
 

Злочинність є тим явищем, що завжди становить загрозу для безпеки оточуючого світу. Для того, аби 

притягнути винних у злочині до кримінальної відповідальності, кожен злочин має бути розкритим. 

Розкриття злочину здійснюється шляхом встановлення обставин кримінального правопорушення, тому 

важливого значення у процесі розкриття набуває пізнавальна діяльність правоохоронних органів, яка 

тягне за собою побудову криміналістичних версій. Від якості криміналістичних версій багато в чому 

залежить кінцевий результат розслідування злочинів, адже на їх основі будується подальший план 

розслідування. Тож, актуальним є з’ясування питань процесу побудови криміналістичної версії. 

Досліджувати дане питання, вважаємо, потрібно починати із визначення криміналістичної версії та її 

побудови. Ми погоджуємося із О.-А. С. Трофименком, який наводить наступну дефініцію 

криміналістичної версії: «це конкретизоване припущення стосовно обставин кримінального 

правопорушення та осіб, що причетні до його скоєння» [1, с. 209]. А побудову криміналістичних версій, 

на думку автора, потрібно розглядати як «розумовий процес переходу від неповних ймовірних знань, до 

повних достовірних, котрі базуються на фактичних даних» [2, с. 103]. Подібне визначення підкреслює 

гносеологічний характер діяльності та дозволяє виокремити два основних етапи побудови 

криміналістичної версії: 1) формування версії на основі наявної інформації; 2) перевірка сформованої 

версії на практиці, внаслідок чого вона може або підтверджувати припущення, або його спростовувати. 

Проаналізувавши наукову літературу, ми з’ясували, що одні науковці розглядають побудову версії та 

її перевірку як дві різні стадії, зокрема, А. П. Шеремет зазначає: «Слідча версія, як і будь-яка інша, в своєму 

розвитку проходить три чітко виражені послідовні стадії, що відображають процес розслідування: а) 

висунення – побудова; б) аналіз та розроблення; в) практична перевірка [3, с. 49]. Інші – розглядають 

перевірку версії як елемент її побудови. Так, В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко та ін. 

зазначають: «Побудова криміналістичних версій … проходить такі етапи: отримання вихідної інформації 

та її аналіз; формування версії; перевірка версії...» [4, с. 313]. 

Розбіжність думок обумовлюється тим, що побудову версії можна розглядати під різними кутами. 

Наприклад, як безпосереднє формулювання версії (коли перевірка виділяється як окремий етап розвитку 

версії) або як кінцевий результат формування версії (коли перевірка включається в процес побудови).  

В будь-якому випадку формуванню версії передує отримання вихідної інформації та її аналіз. На нашу 

думку, вихідною інформацією можна називати пов’язані зі злочином факти, отримані процесуальним та 

(або) оперативним шляхом, які своєю обґрунтованістю та достатністю дозволяють будувати версії стосовно 

вчиненого кримінального правопорушення. До процесуальних джерел інформації можна віднести, 

наприклад, повідомлення та заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколи огляду місці 

події, допиту потерпілих, свідків, обвинувачених, речові докази тощо. До оперативних джерел відносять 

«…гласні (матеріали преси, перевірок, інформація, надана представниками громадськості) та негласні – 

результати оперативно-розшукових заходів» [4, с. 313]. Існує і така думка, що при побудові версії слідчий 

(прокурор, суддя, експерт, співробітник оперативного підрозділу) може опиратися на відповідні наукові дані, 

узагальнення слідчої, судової й експертної практики, особистий професійний досвід [5, с. 237]. 

Коли, наприклад, слідчий володіє певним обсягом інформації, пов’язаною зі злочином, шляхом 

використання ним прийомів логічного мислення така інформація упорядковується таким чином, що 

здатна наштовхнути слідчого на думки про варіанти розвитку події злочину. Так формуються 

криміналістичні версії. Їх основною ознакою є обґрунтованість та реальність, тобто версії повинні бути 

засновані на тих фактах, які існують, а не на вигаданих, фантазійних припущеннях. 

Після висунення припущення, останнє підлягає детальному аналізу. Джерела упущень і недоліків у 

розслідуванні найчастіше виявляються на стадії аналізу версій. В багатьох випадках недоліки обумовлені 

поверховим аналізом змісту слідчих версій і нечітким визначенням сукупності питань, що підлягають 

з'ясуванню [3, с. 52]. Аналіз версії допоможе підготовитися до наступної стадії побудови криміналістичної 

версії – її перевірки. Адже аналізуючи сформовану версію, суб’єкт її формування з’ясовую, які факти 
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повинні існувати, щоб дана версія була об’єктивною. Також при аналізі змісту версії можуть бути 

встановлені явища, без яких версія буде спростованою, або явища, які спростують її і тд.  

Тому при перевірці версії перевіряється наявність чи відсутність цих явищ. Щодо цього доречно 

процитувати А. П. Шеремет: «…версія перевіряється до тих пір, доки вона не буде спростована або доки 

не з’являться умови, при наявності яких її можна вважати такою, що відповідає дійсності [3, с. 54]. Отже, 

під практичною перевіркою криміналістичної версії можна розуміти виявлення за допомогою 

процесуальних та (або) оперативних (в залежності від суб’єктів висунення версії) дій фактичних даних, 

які підтверджують висунуте припущення або навпаки – спростовують його.  

Таким чином, вищесказане дозволяє виділити такі послідовні етапи побудови версії: 1) отримання 

інформації, що стосується події злочину; 2) аналіз цієї інформації; 3) безпосереднє формування версії; 4) 

аналіз версії; 5) перевірка версії; 6) підтвердження чи спростування версії. Дотримання такої 

послідовності дуже важливо для успішного та оперативного розслідування злочину. 
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ПРОБЛЕМАТИКА  НЕДОСТАТНЬОСТІ ОЗБРОЄННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ПРОГАЛИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО 

ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 
 
Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року  встановлює повноваження 

працівника поліції на застосування та використовувати вогнепальну зброю як найбільш суворий захід 
примусу. Пункт 4 статті 46 Закону містить чіткий перелік випадків, коли поліцейський уповноважений 
застосовувати зброю.  [1] 

Пункт 6 цієї ж статті вказує на випадки, коли зброю можна використовувати без попередження. Усі 
випадки, про які йдеться у Законі України «Про Національну поліцію», пов’язані з необхідністю охорони 
працівником поліції свого життя та здоров'я, обов'язком захищати своїх членів сім'ї, напарника, звичайних 
громадян, а також виконання покладених на нього завдань, включаючи звільнення заручників, затримання 
злочинця та інше. І начебто все добре, працівника поліції мають достатньо підстав застосувати та 
використовувати зброю для забезпечення повноважень, які на нього покладені. Але не все так просто! 

Так, частині 9 статті 46 Закону України «Про Національну поліцію»  забороняє використовувати 
вогнепальну зброю в місцях, де іншим особам може бути заподіяно шкоду, а також у легкозаймистих та 
вибухонебезпечних місцях. 
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Ми враховуємо той факт, що працівникам поліції видається зброя, така як, пістолет Форт та пістолет 
макарова (ПМ) (обидва з боєприпасами 9 мм). Відповідно до тактико-технічний характеристиці при 
стрільбі з цих пістолетів, летальна сила кулі підтримується до 300-350 метрів. Ці дані дають підстави 
зробити висновок, що в межах міста використання цієї зброї заборонено законом. 

Зрештою, дослідження механізму пострілу з пістолетів Форт та ПМ, а також проникаючої сили кулі 
9 мм свідчить про той факт, що навіть прицільний постріл у злочинця може поранити іншу особу, або ж 
створити небезпеку, у вигляді влучення , наприклад, газопровід будинку. А більшість випадків 
застосування вогнепальної зброї – це безперечно сам постріл, при цьому відстань від поліцейського до 
злочинця всередньому близько 8-10м. У таких умовах куля, потрапивши в тіло злочинця, пронизує його 
крізь себе і продовжує рухатися, зберігаючи смертельну силу як мінімум ще 100 метрів. І на цій відстані 
можуть постраждати люди: звичайні прохожі, заручники, інші працівники поліції тощо. 

Для вирішення цієї проблеми, на наш погляд, необхідно, крім внесення відповідних змін до пункту 9 
статті 46 Закону України "Про поліцію", переглянути характеристики боєприпасів до поліцейської зброї. 
Зокрема, здійснити використання патронів з так званими експансивними кулями. Розглянемо особливості 
цих боєприпасів. [1] 

Експансивна куля (від англ. Hollow point bullet) - особливий вид боєприпасів, що характеризується 
наявністю у головній частині кулі поглиблення. Ця структура кулі призводить до того, що коли вона 
потрапляє на перешкоду (тіло людини, наприклад), куля нібито «відкривається». Звідси назва від 
англійської - розширення, розкриття. [2] 

Досліджуючи історію появи та використання експансивних куль, слід зазначити, що ці кулі вперше 
широко використовувались британською армією під час боїв 1897-1898 років. Тоді кулі показали 
вражаючу смертельну силу. Поранені солдати не тільки не могли продовжувати бій, їх було важко 
врятувати від втрати крові та масових травм, спричинених експансивною кулею.  

Ці боєприпаси виготовлялися на початку 19 століття на британській фабриці в Індії. Згодом 
використання експансивних куль було негуманним міжнародним співтовариством. [2] 

Так, у 1979 році на Міжнародній конференції ООН про заборону та обмеження використання певної 
зброї цими боєприпасами заборонялося використовувати збройні сили держав у конфліктах. [3] 

Оскільки заборона на використання експансивних куль застосовується лише до регулярних армій та 
бойових дій, цей вид боєприпасів залишався на службі в правоохоронних органах деяких країн. 
Експансивні кулі також активно використовуються для полювання на середню та велику дичину. 

Основна перевага цих картриджів - знижений ризик рикошету та висока зупиняюча сила. Також 
особливість полягає в тому, що вони завдають максимальної шкоди тканинам та органам в організмі 
людини, викликають сильний больовий шок і значну втрату крові, яку майже неможливо зупинити. 
Широкі кулі, що вражають тіло, розгортаються всередині, мов квітка, яка розкриває свій бутон. Це 
викликає характерні розриви та об’ємні рани пошкодження внутрішніх органів в тілі людини.  

Можливість миттєво зупинити зловмисника при відсутності рикошету та можливості вильоту кулі 
найбільш затребуваний у правоохоронних органах. Такі кульки можна використовувати там, де інші 
боєприпаси можуть завдати серйозні побічні наслідки. Наприклад, пошкодити заручників, або прошивку 
літака тощо. Такі снаряди дозволять уникнути випадкових жертв у разі перестрілки в місцях скупчення 
людей, адже кулі просто застрягнуть у перешкодах чи в тілі злочинця. 

Боєприпаси, оснащені експансивними кулями, не мають ідеальної балістичної форми, тому їх 
використання ефективне лише на відносно невеликих відстанях. 

Слід зазначити, що експансивні кулі як боєприпаси вже знаходяться на озброєнні правоохоронних 
органів багатьох країн світу, зокрема, активно використовуються спецпідрозділами. Цей досвід слід 
зазначити і розглянути можливість запровадження використання експансивних куль як боєприпасів 
Національної поліції України. 

Як висновок можу зазначити, що використання експансивних куль може значно знизити ризик нових 
жертв серед простого населення, підвищуючи тим самим довіру до Національної поліції України. Також 
варто відмітити, що зміни необхідна частина вдосконалення правоохоронної системи за для досягнення 
поставлених цілей Законом. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗМІНИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ ПІД ЧАС 

КАРАНТИНУ 
 

Податкове регулювання вважається одним з істотних факторів впливу держави на діяльність малих 

підприємств. Внаслідок незначного фінансового ресурсу та нестабільності економічної ситуації малі 

підприємства мають складні умови ведення бізнесу.  

Підприємництвом вважається самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська 

діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку[1]. 

Різні країни використовують неоднакові підходи до оподаткування малих підприємств, зокрема при 

виборі оптимального оподаткування враховуються традиції сплати податків, ступінь податкової та 

юридичної грамотності платників. Оподаткування малого бізнесу в економічно-розвинутих країнах 

прагнуть зробити спрощеним без трудомістких податкових схем.  [2].  

Існують такі підходи до оподаткування підприємств: кількісний оборот, вартість активів, чистий 

прибуток, статутних капітал, чисельність працівників; якісний рівень конкуренції, поєднання в одній 

особі кількох виробничо-управлінських функцій тощо[3].  

Кількісний підхід використовується зазвичай переважно в законодавчих актах, оскільки на підставі 

об’єктивних даних дає змогу віднести ту чи іншу фірму до малих підприємств. Якісний підхід застосовується ж 

для розкриття впливу обмеженості ресурсів малого підприємства на характер його функціонування [4]. 

Для малих підприємств в Україні щодо оподаткування передбачається два шляхи ведення діяльності:  

1. Загальна система;  

2. Спрощена система(єдиний податок). 

Якщо суб’єкт обирає загальну систему оподаткування, то зобов’язаний сплатити податки відповідно 

до переліку поданого в ст. 9-10 Податкового Кодексу України. Зокрема загальнодержавні податки:  

податок на прибуток підприємств – 18%, податок на доходи фізичних осіб-18%,  податок на додану 

вартість – 20%, акцизний податок,  екологічний податок,  рентна плата, мито.  Щодо місцевих податків, 

то податок на майно, єдиний податок. А також сплачуються такі місцеві збори: збір за місця для 

паркування транспортних засобів, туристичний збір.  

До недоліків даної системи можливо віднести досить значну кількість обов’язкових платежів, 

фіскальна мета впроваджених податків та зборів, відносна складність ведення обліку та нарахування 

податків та зборів. 

Щодо спрощеної системи оподаткування, це особливий механізм справляння податків і зборів, що 

встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням 

спрощеного обліку та звітності[5]. 

Ставки єдиного податку встановлюються:  

1. Для платників першої групи у відсотках до розміру прожиткового мінімуму встановленого на 1 

січня податкового року( до 10%);  

2. Щодо платників другої групи, встановлюється у відсотках до розміру мінімальної заробітної 

плати встановленої законом на 1 січня податкового року(до 20%);   

3. Третя група оподатковується у відсотках до доходу(3-5%). 

Ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних-

осіб підприємців, що здійснюють господарську діяльність, в залежності від виду такої діяльності.  

Через пандемію малий бізнес є досить вразливим та знаходиться під загрозою. Більшість розвинутих 

країн намагаються підтримати малий бізнес досить різними шляхами.  

Наприклад, у Сполучених Штатах Америки започаткували програму захисту оплати праці, що передбачає 

надання безвідсоткових позик для покриття витрат на зарплатню. Важливою умовою є те, що у випадку повного 
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збереження робочих місць під час карантину підприємство має право не повертати позичені кошти. Швейцарія 

також започаткувала програму безвідсоткового кредитування, на яке витратить майже $41 млрд.  

Верховною Радою України також були ухвалені акти законодавство, що передбачають допомогу для 

малого бізнесу. Зокрема це законопроекти №3220 “Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих 

на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” від 17 березня і №3275 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних 

та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)” від 30 березня. 

Зокрема, для підприємців що користуються спрощеною системою оподаткування збільшили ліміти:  

1. Для першої групи(фізичні особи підприємці, що не використовують найманих працівників) ліміт 

збільшили до 1 млн. грн. 

2. Для другої групи(фізичні особи підприємці, які мають не більше 10 найманих працівників) до 5 млн. грн.  

3. Щодо третьої групи(суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форму) до 7 млн.грн.  

Також передбачалося звільнення фізичних осіб підприємців з 1 березня до 30  квітня від сплати Єдиного 

соціального внеску. Якщо підприємець заздалегідь сплатив внесок, то ці кошти автоматично зарахують на 

наступний період. Думається, що такий захід не є цілком позитивний, тому що тільки фізичних осіб 

підприємців звільнили від сплати Єдиного соціального внеску, а найманих працівників – ні.  

Через карантин законодавець також переніс терміни сплати податку на доходи фізичних осіб до 

1 жовтня 2020року.  

Верховна Рада України проголосувала за законопроект №4430 «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період 

здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» (на 

разі ще не прийнятий та не опублікований). Законопроектом пропонується звільнити від сплати Єдиного 

соціального внеску першу групу підприємців у період грудень 2020р . – січень та травень 2021 року.  
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В РОБОТІ ПІДРОЗДІЛІВ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Сучасна вітчизняна наука у зв’язку з інтенсивним прискоренням процесів інформаційного 

забезпечення правоохоронної діяльності стимулює науковий пошук нових форм та методів комунікації із 

громадянами. Одним з таких напрямів комунікації з громадськістю є соціальні мережі.  

Водночас актуальність теми обумовлена необхідністю підрозділів превентивної діяльності Національної 

поліції протидіяти загрозам, що пов’язані із використанням Інтернету. Соціальні мережі вже давно активно 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/11523/1/Bobyl.pdf
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використовуються злочинцями як засіб, інструмент чи місце для вчинення як  «традиційних», так і 

високотехнологічних злочинів. Тому потрібно знаходити можливості для протидіїі їм. 

Масштаби злочинів, скоєних у соціальних мережах, важко визначити. Впровадження та використання 

новітніх інформаційних технологій [1]. Для запровадження систематичних заходів щодо боротьби із 

використанням злочинцями соціальних мереж доцільно проводити аналіз злочинів та правопорушень, 

скоєних через соціальні мережі. 

У сучасній розробці принципів організаційно-правової боротьби зі злочинністю в соціальних 

мережах для нашої країни, де, на відміну від багатьох провідних зарубіжних країн, цей вид 

правозастосування практично відсутній, це видається безумовно актуальним [2]. 

На здатність бути жертвою злочину в соціальних мережах в більшості випадків впливає 

недотримання основних правил безпечної поведінки. Недбалість у захисті персональної  інформації 

забезпечує додаткову мотивацію не тільки до вчинення певного злочину, але також є фактором, який 

сприяє зростанню кількості злочинів, скоєних через Інтернет. 

Інформаційна складова соціальних мереж як засіб вчинення злочину зумовлена тим, що інформація в руках 

злочинців є механізмом маніпулювання свідомістю людей. Важливо, що використання соціальних мереж може 

відбуватися на всіх стадіях злочину: підготовка, замах, безпосереднє вчинення соціально небезпечного злочину. 

Діяльність органів виконавчої влади на всіх рівнях, у тому числі органів внутрішніх справ та 

Національної поліції тісно повязана із комунікацією з суспільством та з формуванням адміністративних 

рішень, що сприяють посиленню засобів правового захисту [3]. Важливу роль у забезпеченні он-лайн-

безпеки кожного громадянина відіграє кіберполіція, яка є однією із структурних складових Національної 

поліції та входить до складу кримінальної поліції  [4]. 

Водночас соціальні мережі стали сучасним інформаційним простором, який є альтернативою ЗМІ та 

може досить ефективно використовуватись правоохоронними органами для виявлення та розслідування 

злочиннів, у тому числі  неповнолітніх, а також здійснення пошуку зниклих дітей. Негайні заходи з 

моніторингу положення дитини можуть врятувати життя та запобігти серйозним наслідкам. 

Пріоритетом профілактичної роботи з підлітками в загальноосвітніх школах має бути первинна та 

вторинна профілактика злочинів шляхом залучення неповнолітніх до позитивних та соціальних 

стосунків, участі у суспільно корисних заходах, застосування коректувальних заходів. 

Тому важливим інструментом впливу на поведінку неповнолітніх громадян для підрозділів 

превентивної діяльності є соціальні мережі. Наприклад, зараз дуже популярні такі площадки як Інстаграм, 

Ютуб, Тик Ток, Фейсбук. Використовуючи можливості цих ресурсів  можна створювати сторінки, де 

будуть працівники Національної поліції розповідати та пояснювати як потрібно себе вести відповідно до 

закону, робити різні ролики, спрямовані на правове виховання громадян.  
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ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ 
 
Інформація є важливим елементом життєдіяльності будь якої людини, суспільства й держави в цілому. 

Побудова правової держави неможлива без належного визначення статусу інформації, її різновидів, 
правового режиму та ретельної регламентації порядку доступу до інформації, меж використання й захисту 
приватних і публічних інтересів під час порушення встановленого порядку її отримання та поширення. 
Законодавець має створити належний правовий механізм регулювання інформаційних відносин у сфері 
речового й зобов’язального права, права інтелектуальної власності, відносин охорони й захисту прав та 
інтересів як носія інформації, так і особи, яка бажає отримати доступ до неї. 

Метою статті є з’ясування правової природи інформації, її правового режиму, виокремлення спеціальних 
ознак, що дають змогу розглядати її як особливий об’єкт цивільного обороту, та визначення місця інформації в 
системі об’єктів цивільних прав з урахуванням різновидів існуючої інформації, що зумовлено широким 
залученням інформації в цивільний оборот, визнанням її як самостійного об’єкта цивільних прав. 

Виклад основного матеріалу. Теорія об’єктів цивільних прав традиційно вважається однією з найбільш 
складних у цивілістиці, оскільки існує безліч наукових позицій, думок, гіпотез щодо співвідношення понять 
«об’єкт цивільних прав», «об’єкт цивільних правовідносин», «об’єкт і предмет цивільних правовідносин». Під 
об’єктами цивільних прав у доктрині цивільного права розуміють будь-які матеріальні й нематеріальні блага, з 
приводу яких виникають цивільні правовідносини. Часом учені звертають увагу на те, що «об’єкти цивільних 
прав» та «об’єкти правовідносин» – поняття тотожні [21, с. 219], втілюються в певному майновому чи 
немайновому благу, яке має відповідний цивільно-правовий режим (завдяки якому виступає як 
цивільноправова категорія) та владування яким становить охоронюваний законом інтерес особи [22, с. 50]. 

Відповідно до ст. 177 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) об’єктом цивільних прав є 
інформація, а також інші матеріальні й нематеріальні блага. Положення щодо оборотоздатності об’єктів 
цивільних прав законодавець поширює також на інформацію, яка як об’єкт цивільних прав може вільно 
відчужуватись або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування 
або іншим чином, якщо вона не вилучена із цивільного обороту, не обмежена в обороті або не є 
невід’ємною від фізичної чи юридичної особи (ст. 178 ЦКУ). 

Саме інформація, інформаційні відносини, інформаційні права відіграють нині найсуттєвішу роль у 
розвитку цивілістики [9, с. 58]. 

Інформацію як об’єкт цивільного права розглядають у таких проявах: як особисте немайнове благо в 
комплексі благ, наведених у ст. 201 та Книзі другій ЦКУ; як результат інтелектуальної діяльності, тобто 
як об’єкт виключно прав, урегульованих у ст. 199 ЦКУ; як інформаційний продукт, ресурс, документ, 
тобто об’єкт, який може бути інформаційним товаром і предметом будь-яких правочинів, з урахуванням 
особливостей та специфіки його як особливого об’єкта [7, с. 269]. 

У ст. 1 Закону України «Про інформацію» під інформацією розуміються будь-які відомості та/або 
дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях чи відображені в електронному вигляді [3]. 

Зазначимо, що більш змістовне поняття інформації наводилось у Законі України «Про внесення змін до 
Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у 
підприємницькій діяльності» від 3 березня 1998 р. У ст. 1 цього закону було надано визначення інформації 
як засобу прояву недобросовісної (несумлінної) конкуренції в підприємницькій діяльності: «Інформація – 
відомості в будьякій формі та вигляді, на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки, 
ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відеофільми, 
мікрофільми, звукові записи, бази даних комп’ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх 
елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості» [2]. 

За видами цивільно-правових відносин, до яких належить той чи інший вид інформації, інформацію 
запропоновано класифікувати на такі типи: 1) інформацію, яка є самостійним особливим об’єктом 
цивільних прав (відомості та інші види інформації, що не належать до двох інших типів); 2) інформацію 
як об’єкт виключних прав інтелектуальної власності (твори); 3) інформацію як об’єкт особистих 
немайнових прав (особисте немайнове благо) [10, с. 214]. 

Інформація може бути відомою, новою (сформованою, виведеною, згрупованою, виокремленою 
тощо) та новою творчою (створеною) інформацією [9, с. 133]. 
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Висновки 
Таким чином, інформація як об’єкт цивільних правовідносин являє собою немайнове благо, яке існує 

в об’єктивній формі у вигляді відомостей про суб’єкта цивільних правовідносин, його діяльність і 
пов’язані з ним процеси або відображає характеристику й властивості певного об’єкта. За своє правовою 
природою інформація є подільною, споживною, рухомою категорією, наділеною індивідуально 
визначеними ознаками речі, і за певних умов може приносити її володільцю дохід. 

Інформація в матеріалізованій  формі (на папері, перфокарті, магнітній стрічці, електронному носії, 
електромагнітні поля, звукові хвилі тощо) може виступати об’єктом цивільно-правових договорів щодо 
передачі у власність (купівлі-продажу, міни, дарування), щодо передачі в тимчасове користування (найму, 
позики), на надання послуг, виконання робіт, а також успадковуватись, виступати як внесок у статут 
господарського товариства, як самостійний об’єкт захисту порушеного права. Форма фіксації інформації 
впливає на її оцінку як достовірної, а зафіксована інформація набуває своєрідних речових ознак і виступає 
як індивідуально визначена, подільна, споживна річ, яка за певних умов може приносити дохід. 
Інформація може виступати як самостійним об’єктом цивільних правовідносин (якщо вона, як правило, 
задокументована в будь-якій формі), так і акцесорним (у правовідносинах, де неправомірне розголошення 
інформації спричинило протиправне заподіяння моральної шкоди законним правам та інтересам особи). 

Інформація з огляду на її поширеність посідає особливе місце в системі цивільних прав.  
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ТАКТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
 

Протидія розслідуванню злочину – це створення зацікавленими особами перепон правоохоронним 

органам у їх діяльності з розслідування злочинів. Така протидія виникає в результаті зіткнення протилежних 

інтересів осіб, які вчиняють злочин і осіб, які його розслідують. Особи, які мають інтерес від учиненого 

злочину, прагнуть також, щоб даний злочин залишився не розкритим, тобто не були встановлені факт його 

вчинення, злочинні наслідки а також особи, що його вчинили. Для цього існують різні форми протидії 

розслідуванню, які заважають слідчому виконувати його професійний обов’язок - забезпечення швидкого, 

повного та неупередженого розслідування із встановленням, хто вчинив кримінальне правопорушення і 

обставинами його вчинення. Зокрема протидія виражається у таких формах: приховування злочину; 

лжесвідчення або неправдиві показання; фальсифікація доказів; застосування корупційних механізмів; 

застосування засобів масової інформації; застосування погроз, фізичного та психічного насильства [1, с. 76]. 

Одна з найпоширеніших форм протидії розслідуванню – це приховування злочину. Р. С. Бєлкін виділив такі 

форми приховування: 1) утаювання інформації; 2) знищення інформації а також слідів злочину; 3) маскування 

інформації; 4) фальсифікація інформації та її носіїв у формі свідомо неправдивих показань і заяв, повна або 

часткова підробка документації; 5) інсценування злочинів [2, c. 366]. Слід зазначити, що четверта форма 

приховування іншими правниками розглядається як самостійна форма протидії, а не складова приховування. 

Утаювання інформації може стосуватися як вербальних доказів, які допитувана особа умисно не 

повідомила, так і матеріальних, які умисно були не надані слідству для дослідження. Замовчування 

важливих показань при допиті виявляється через прогалини у показаннях допитуваного, відсутності 

цілісної картини у його розповіді або відверте їх ненадання. У цьому випадку слідчий може вдатися до 

таких тактичних прийомів як побічний допит, сутність якого полягає у з`ясуванні інформації про 

обставини, прямо не пов`язані з предметом допиту, але такими, що мають значення для встановлення 

істини. Також це може бути повна або часткова демонстрацією предметів або документів, які називають 

«психологічним реагентом».        

Утаювання матеріальних доказів може виявлятися при дослідженні місця події, при виникненні слідчої 

ситуації, коли наявні дані по справі вказують  на існування елемента без якого б інші обставини не мали б місця 

і, який відсутній в  матеріалах слідства. Так наприклад характер поранень указує на спосіб вчинення злочину та 

засіб, який виявився відсутнім при огляді місця події. Вид приховування залежить від виду злочину, оскільки 

він під нього пристосований. Так приховання ознак злочину пов’язаних з бюджетними коштами (ст. 210 КК 

України) здійснюють через знищення, приховування або фальсифікації бухгалтерських, банківських 

(казначейських) документів, які відображають операції з бюджетними коштами. Першочерговим методом 

протидії такому приховуванню слід вважати забезпечення збереження необхідних доказів. Виконують це 

завдання за допомогою невідкладного та грамотного проведення виїмок. Проте частіше мають місце ситуації, 

коли утаювання уже має місце і запобігти йому не вдалося. У таких випадках практика іде шляхом проведення 

обшуків за місцем роботи та проживання відповідних осіб. Вирішенню цього завдання сприяє водночас 

проведення комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на виявлення місць знаходження доказів, а 

також осіб, у яких вони можуть перебувати [3, с. 4-10]. До цього комплексу  можуть входити різні процесуальні 

заходи в залежності від слідчої ситуації та виду злочину. Зокрема: допити свідків; перегляд камер 

спостереження; заходи спрямовані на з’ясування відносин чи процесу функціонування, управління конкретних 

установ і колективів; ознайомлення з організацією праці підприємств, організацій, тощо.   

Знищення інформації відрізняється від утаювання тим, що у цьому випадку носій інформації піддається 

зміні чи руйнуванню, а не просто вилучається із поля зору правоохоронних органів. При цьому це стосується, 

як і в попередньому випадку, не лише речових доказів, а й вербальних – через знищення протоколів допиту, 

через вплив на особу, якій відома інформація, шляхом провокування втрати пам’яті чи вбивства. Спосіб 

знищення залежить від предмета знищення: видалення запису з відеокамери чи файлів з електронних гаджетів; 

спалювання трупа після вбивства; змивання слідів пальців рук з предметів при крадіжці; знищення документів, 

які за змістом відображають фінансову махінацію; тощо. У будь-якому випадку для розкриття злочину 

необхідно виявити сліди знищення, дослідити їх та спробувати отримати (можливо в частковому обсязі) 
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інформацію, яку не вдалося «стерти». Важлива роль тут можуть відігравати судові експертизи, наприклад: 

технічна експертиза документів;  експертиза зброї та слідів і обставин її використання; трасологічна; 

вибухотехнічна; матеріалів, речовин та виробів; біологічна; судово-медична; ґрунтознавча, тощо. Якщо ж 

інформація була знищена повність, то розслідування має іти шляхом фіксування знищення, установлення осіб, 

їх причин і мотивів такого знищення, зокрема через допит, в можливих випадках через застосування негласних 

слідчих розшукових дій. 

 Маскування інформації полягає у приховуванні істинних злочинних слідів за штучними, частіше за 

все - правомірними. На мою думку маскування можливе лише що до матеріальних об’єктів. Маскування 

об’єктів впливає на сприйняття усієї обстановки місця події та покликане спровокувати хибну версію 

слідчих. Воно може полягати у штучній зміні форми предметів, заміні речовин, зміні положень предметів 

та будь-яких інших властивостей предмету чи обстановки. Маскування може здійснюватися через 

використання звичайних речей чи явищ із злочинним призначенням. Нерідко така протидія вимагає від 

злочинця ретельного готування, пристосування предметів. Для протидії маскуванню слідчий має 

застосовувати метод інверсії, тобто завжди припускати діаметрально протилежну точку зору на усі версії, 

що виникають при першочерговому ознайомлені із обставинами справи. 

Маскування інформації за своєю суттю схоже на імітацію злочину, проте імітація це більш широкий 

спектр дій, вона зачіпає більше коло об’єктів і має на меті докорінно змінити уявлення правоохоронних 

органів що до злочину. Деякі правники виділяють інсценування як окремий вид протидії. Інсценування 

визначають як «сукупність дій, спрямованих на приховання винуватості певної особи у вчиненні певного 

злочину шляхом створення помилкової видимості іншої події». Тому при імітації злочину також доцільно 

застосовувати метод інверсії аби виявити так звані негативні обставини - факти і сліди, які не 

відповідають, суперечать фактам і слідам, звичайним і необхідним за певної події або поясненням певних 

осіб. Аналіз типових негативних обставин у справах різних категорій дає змогу класифікувати їх. 

Негативні обставини як ознаки способу приховування злочину поділяються на такі групи: негативні 

обставини — матеріально фіксовані сліди; негативні обставини — предмети; негативні обставини – 

відомості; негативні обставини – поведінка [4, с. 117-123]. Негативною обставиною може бути і поведінка, 

тобто дії та емоції, що суперечать припущенню. Найчастіше ці сліди виявляються при огляді місця події.  

Загалом розглянуті види приховування мають спільний загальний алгоритм протидії їм: 1)  забезпечення 

збереження необхідних доказів; 2) встановлення факту приховування; 3) отримання залишкової інформації, яку не 

вдалося приховати; 4) паралельне з’ясування прихованої інформації з інших джерел, пошук таких джерел; 5) 

встановлення особи приховування, мотивів приховування; 6) домірковування можливого змісту прихованої 

інформації при побудові слідчих версій. Для протидії приховуванню злочину слід використовувати метод інверсії 

та метод емпатії аби знайти негативні сліди при огляді місця події чи допиті особи. При цьому важливо звертати 

увагу на емоційний стан та поведінку відповідних осіб. Виявленню приховуванню сприяють судові експертизи або 

звичайні наукові знання про ті чи інші процеси, явища, які мають місце. Також важливим є з’ясування якомога 

більше обставин події і їх аналіз у взаємозв’язку один з одним. У разі неможливості отримати інформацію із  

прихованого джерела потрібно шукати інші джерела, що можуть містити приховану інформацію.    
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СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ У СФЕРІ НОТАРІАТУ 
 
Важливим аспектом у сфері нотаріату є міжнародне співробітництво з іноземними державами, а також 

застосування їх законодавства в практиці українських нотаріусів. Також, слід звернути увагу на Міжнародний 
союз латинського нотаріату, його цільове призначення та роль для України. Варто розглянути позитивне 
значення Європейського кодексу нотаріального професійного права на міжнародному рівні.  

Перш за все, слід почати з того, що нотаріуси відповідно до законодавства України, міжнародних 
договорів застосовують норми іноземного законодавства. Нотаріуси приймають документи, складені 
відповідно до вимог іноземного права, а також вчиняють на документах посвідчувальні написи у формі, 
передбаченій іноземним законодавством, якщо це не суперечить законодавству України.  

Довіреність, що призначається для вчинення дій за кордоном і не містить вказівки про строк її 
чинності, зберігає силу до її скасування особою, яка видала довіреність, про що може бути зазначено в 
тексті довіреності. За заявою особи, яка видає довіреність, що призначається для дії за кордоном, така 
довіреність може бути зареєстрована в Єдиному реєстрі довіреностей відповідно до вимог Положення про 
Єдиний реєстр довіреностей, про що нотаріусом зазначається у тексті довіреності.  

Коротюк О.В. стверджує, що дії, пов'язані з охороною майна, що залишилося після смерті іноземного 
громадянина і перебуває на території України, або майна, яке належить одержати іноземному 
громадянинові після смерті громадянина України, а також з видачею свідоцтва про право на спадщину 
щодо такого майна, здійснюються відповідно до законодавства України.  

Відповідно до ст.100 Закону України «Про нотаріат», документи, складені за кордоном за участю 
іноземних властей або які від них виходять, приймаються нотаріусами за умови їх легалізації органами 
Міністерства закордонних справ України. Легалізація офіційного документа означає перевірку його 
відповідності чинному законодавству країни перебування, встановлення та посвідчення дійсності 
оригіналу документа або підпису, повноважень посадової особи, що підписала документ або засвідчила 
попередній підпис, а також справжності відбитка штампа, печатки, яким скріплений документ.  

Щодо Міжнародного союзу латинського нотаріату, то утворений він був 2 жовтня 1948 року у місті 
Буенос-Айрес (Аргентина) на зустрічі представників національних нотаріальних організацій і спочатку 
нараховував 19 учасників.  

Комаров В.В. підкреслює, що МСЛН являє собою всесвітнє об’єднання національних нотаріальних 
організацій (міжнародну неурядову організацію), що поєднує країни, де поширене законодавство про 
нотаріат латинського типу як результат рецепції римського права.  

Згідно зі ст. 1 Статуту Союзу, його головними завданнями є сприяння, координація та розвиток 
нотаріальної діяльності у міжнародній галузі, забезпечення незалежності професії нотаріуса на благо 
кожного й усіх. Також, у Союзі існує низка спеціальних комісій, утворених за тематичними й 
регіональними принципами. Так, Комісія у справах міжнародного нотаріального співробітництва 
опікується нотаріусами за межами Союзу, а також державами, в яких нотаріати або взагалі відсутні, або 
засновані на принципах, що відрізняються від принципів організації вільного нотаріату латинського типу.  

Важко не приділити увагу Європейському кодексу нотаріального професійного права, який був 
прийнятий 1995 р. на одному із засідань Конференції нотаріатів Європейського союзу, що проходила у 
Неаполі. Прийняття цього документу свідчило, що Сучасний стан та перспективи розвитку науки | Том 5 
. 84 нотаріальні організації країн, які входять до Європейського союзу, зробили важливий крок на шляху 
до гармонізації національного законодавства, що регулює нотаріальну діяльність, та виходу співпраці 
нотаріусів на загальноєвропейський рівень.  

Кравченко Н.П. вважає, що у врегулюванні правовідносин, що виходять за національні межі, Європейським 
кодексом нотаріального професійного права встановлюється принцип пріоритету відповідного національного 
права за місцем вчинення нотаріальної дії, тобто, вчинюючи на прохання зацікавлених осіб нотаріальну дію з 
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приводу правовідносин, що виходять за національні межі, нотаріус має дотримуватися права своєї держави 
(тобто країни свого походження), права держави перебування і норм Кодексу.  

Отже, варто звернути увагу на значення цього Кодексу та Міжнародного союзу латинського нотаріату 
для України. 17 листопада 2007 року рішенням Конференції Української нотаріальної палати було 
прийнято та затверджено Кодекс професійної етики нотаріусів України. В основу Кодексу було 
покладено Європейський кодекс нотаріального професійного права та заповіді Міжнародного союзу 
латинського нотаріату. Він покликаний сприяти сумлінному виконанню нотаріусами свого професійного 
обов’язку, розумінню нотаріальною спільнотою публічно-правового призначення та відповідального 
характеру нотаріальної діяльності, а, отже, і підвищенню авторитету нотаріату та репутації нотаріусів.  

Також наступним кроком було затвердження 14 березня 2013 року Наказом № 431/5 Міністерства 
юстиції України Правила професійної етики нотаріусів України, які визначають загальні стандарти 
професійної етики нотаріуса України, морально-етичні принципи нотаріуса при здійсненні нотаріальної 
діяльності та професійно-етичні правила поведінки у відносинах з колегами, Нотаріальною палатою 
України, державними органами, установами, організаціями, фізичними та юридичними особами. 
Нотаріальна палата України приєдналася до Міжнародного союзу нотаріату (МСЛН), офіційне членство 
в якому затверджено Асамблеєю нотаріатів – членів МСЛН 8 жовтня 2013 року у м. Ліма (Перу).  

Отже, вплив міжнародних нормативно-правових актів та організацій для України є досить помітним 
і вагомим. Завдяки міжнародному співробітництву український нотаріат розвивається і удосконалюється. 
Як можна було вже помітити з аналізу вітчизняного законодавства, нотаріат України тяжіє до моделі 
нотаріату латинської школи і перебуває у стані реформування.  
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ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
 

Основні ознаки, притаманні адміністративному праву України, пов’язані з його принципами, на яких 
здійснюється правове регулювання виконавчої діяльності Української держави. Принципи відображають 
особливості й тенденції формування та функціонування адміністративного законодавства України і його 
норм. На жаль, цю досить важливу проблему недостатньо висвітлено в теорії адміністративного права. 

Звертаючися до розуміння принципів адміністративного права, зазначимо, що це вихідні, об’єктивно 
зумовлені основоположні засади, відповідно до яких формується й функціонує система та зміст цієї галузі 
права. Подібне визначення не претендує на всебічність. Однак, як вбачаємо, воно в цілому правильно 
орієнтує законодавця, відзначає те найважливіше, що він зобов’язаний ураховувати під час створення 
соціально орієнтованого адміністративного права. Головним, що випливає з цього поняття, є нерозривна 
єдність суб’єктивного й об’єктивного, усвідомлення, що принципи адміністративного права формувалися 
протягом значного періоду, їм притаманна прийнятність прогресивних загальнодемократичних ідей. 

http://npu.ua/wp-content/uploads/2018/03/StatutesUINLua-2.pdf
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Іншими словами, за межами соціальної активності та практичної діяльності суб’єктів принципи 
адміністративного права не можуть бути сформовані й закріплені, тим більше реалізовані. Разом з тим — 
і це важливо для законодавця — принципи адміністративного права України мають об’єктивно відбивати 
потреби та інтереси суспільства й держави, реально відповідати існуючим відносинам. 

Стосовно значення принципів адміністративного права України зауважимо, що вони є підґрунтям 
права, виступають активним центром у формуванні й розвитку адміністративного права України. 
Принципи в узагальненому вигляді виражають природу адміністративного права, забезпечують єдність 
його змісту, визначають спрямованість і найсуттєвіші риси регулювання виконавчої діяльності, сприяють 
її оптимізації. Будучи ідеями та найважливішими положеннями, принципи адміністративного права є 
вираженням об’єктивних суспільних потреб, які народ України пред’являє до регулювання виконавчої 
діяльності держави. Вони служать чинником підвищення правової культури громадян і взаємопов’язані. 
Адміністративне право, безумовно, не може слідувати тільки одному принципу, яким би важливим він не 
був, а має формуватися й функціонувати з урахуванням усіх наявних принципів. 

Звертаючись до системи принципів адміністративного права України та їх характеристики, 
зазначимо, що в сучасних умовах йдеться, по-перше, про внутрішні закономірності самого права як 
певного формально-змістовного юридичного явища, а по-друге, — про зовнішні вимоги, що висувають 
до організації і функціонування адміністративного права, без чого неможливе формування останнього. 

Обидві групи принципів (назвемо їх внутрішні та зовнішні) — це не якісь особливі, незалежні одна 
від одної категорії, а лише різні аспекти відтворення виконавчої діяльності держави, пов’язані з різними 
критеріями підходу до наукового аналізу. Незважаючи на умовність, такий диференційований підхід до 
аналізу видів і змісту принципів адміністративного права дозволяє, як вважаємо, повніше й адекватніше 
їх дослідити та проаналізувати. 

Внутрішні принципи формування та функціонування адміністративного права України в сучасний період 
спрямовано на формування соціально справедливого адміністративного права, ефективне врегулювання 
виконавчої діяльності держави, вивчення й усунення характерних для нього суперечностей. 

Узагальнення існуючого теоретичного матеріалу, дослідження змісту чинного адміністративного 
законодавства України та практики його застосування дозволяють віднести до внутрішніх наступні принципи: 

— відповідність адміністративного права положенням Конституції України; 
— верховенство адміністративно-правового закону в системі нормативних актів, які містять 

адміністративно-правові норми; 
— наявність власного підґрунтя формування й розвитку; 
— спеціалізація; 
— відповідність адміністративно-правових законів певним положенням міжнародно-правових 

договорів із питань адміністративного права, учасницею яких є Україна. 
Реформуючи адміністративне право України, законодавець не має права ігнорувати зазначені 

принципи, оскільки кожен із них відбиває відповідні взаємозв’язки окремих ланок системи, а також 
співвідношення нормативно-правових актів. 

1. Принцип відповідності норм адміністративного права положенням Конституції 
України. Реалізація цього принципу формування та функціонування адміністративного права України 
дозволяє надійно забезпечити вираження волі та інтересів українського народу, підготувати і прийняти 
справедливі правові закони й тим самим належним чином урегулювати певні сторони виконавчої 
діяльності держави, надати їй необхідної ефективності та стабільності. 

Прийняття адміністративно-правових законів, які не відповідають Конституції України, 
недопустимо, бо це може нанести серйозну шкоду інтересам Української держави, а також зумовити 
необґрунтоване обмеження прав і свобод людини та громадянина. 

У процесі вдосконалення адміністративного права України необхідно враховувати, що це незалежна 
держава, а Конституція — її Основний Закон. Конституційні норми закріплюють пріоритетні, 
першочергові завдання й принципи діяльності органів державної виконавчої влади, чим забезпечують 
внутрішню узгодженість і цілеспрямованість регулюючої дії всього адміністративного права. 

2. Принцип верховенства адміністративно-правового закону системі актів, які містять 
адміністративно-правові норми. Реалізація зазначеного принципу формування й функціонування норм 
адміністративного права України сприяє дійсному забезпеченню прав і свобод громадян, встановленню 
мінімально необхідних повноважень органів державної виконавчої влади, витісненню й обмеженню 
сфери дії відомчих нормативних актів. 
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Верховенство закону виражається насамперед у врегулюванні його положеннями визначальних 
сторін виконавчої діяльності Української держави. В останні роки Верховна Рада України прийняла низку 
адміністративно-правових законів, якими ви значено важливі питання виконавчої влади. Однак такий 
розвиток адміністративного права України поки що не став провідною тенденцією. Багато досить 
важливих сторін діяльності органів виконавчої влади ще й сьогодні закріплюють підзаконними 
нормативно-правовими актами, що не завжди відповідають вимогам часу, не повною мірою сприяють 
забезпеченню прав і свобод громадянина, принципу верховенства закону. 

Верховенство адміністративно-правового закону виявляється в тому, що він прийнятий з 
дотриманням усіх необхідних процедур, має вищу юридичну силу й не може бути скасований чи 
призупинений жодним підзаконним актом. При розходженні останнього із законом повинен діяти закон, 
а підзаконний акт приводять відповідно до нього або скасовують. На превеликий жаль, цю одну з 
основоположних вимог повністю ще не виконують і не забезпечують. У чинному адміністративному 
законодавстві України діє чимало підзаконних актів, які не відповідають положенням законів, а часто 
навіть прямо їм суперечать. 

3. Принцип наявності власного підґрунтя формування й розвитку. Розвиток адміністративного права 
України має здійснюватися на підставі Конституції та шляхом прийняття відповідного кодифікаційного 
законодавчого акта (актів). Його від сутність у системі чинного законодавства знижує ефективність діяльності 
виконавчої влади, не дозволяє створити струнку, логічно завершену систему адміністративного права. 

4. Принцип спеціалізації. Сутність спеціалізації як одного з принципів формування й розвитку 
адміністративного права України полягає в тому, що в ньому ніби має відбуватися «поділ праці», в 
результаті якого закон усе більше буде диференціюватися й поділятися на певні види. Такий поділ, з 
одного боку, сприятиме економії законодавчого матеріалу, а з іншого — забезпечуватиме необхідну 
якість регулювання тих чи інших сторін виконавчої влади в державі. 

5. Принцип відповідності адміністративного права України положенням міжнародно-правових 
актів. Реалізація цього виключно вагомого принципу дозволить створити соціально справедливе 
адміністративне право, позбутися ще наявних у ньому необґрунтованих заборон і обмежень. Характерно, 
що останнім часом уже зроблено певні кроки щодо перегляду й приведення норм адміністративного права 
України відповідно до положень загальної декларації прав людини, інших міжнародно-правових актів 
(наприклад, Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р.). Однак цю роботу належить 
суттєво розширити, прийняти низку інших адміністративно-правових законів, які б відповідали певним 
положенням міжнародно-правових договорів, конвенцій, угод, учасницею яких є Україна. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ 
 

Наразі, непрямі податки займають вагоме місце в податковій системі кожної країни. Це зумовлено 

тим, що вони  складають значну частину доходів бюджету й від того, як побудована система непрямого 

оподаткування, залежить безпосередньо й стимулювання розвитку економіки. Хоча останні роки і 

відбувається активне реформування податкової системи в Україні, в системі непрямого оподаткування 

ще існує низка проблем, які перешкоджають економічному розвитку країни.  
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Питання оподаткування та зокрема й непрямі податки стали предметом дослідження багатьох іноземних 

і вітчизняних науковців, серед яких : Д. Рікардо, Дж. Ст. Мілля, Ф. Нітті, М.Я. Дем’яненко, В.В. Макаренко, 

В.Л. Андрущенко, Ю.А. Федчишин та інші. Ними були дослідженні як загальні поняття та правова сутність 

оподаткування та непрямих податків, так й актуальні проблеми, пов’язані із цими явищами.   

У Державному бюджеті України більшу частину податкових надходжень становлять саме непрямі 

податки. Це пов’язано з більш посиленим адмініструванням та контролем за ухиленням від сплати податків, 

оскільки їх сума закладається в певний товар, при купівлі якого податки сплачуються автоматично [1, c. 111].  

Необхідно зазначити, що в Україні непрямі податки включають податок на додану вартість (далі - 

ПДВ), акцизний податок та мито. При цьому, домінуючу роль у наповненні Державного бюджету відіграє 

саме ПДВ [2, с. 729].  До того ж, надходження ПДВ до Державного бюджету з кожним роком зростають і 

за прогнозами, будуть зростати і надалі [3, с. 13], проте незважаючи на провідну фіскальну роль у 

наповненні бюджету, ПДВ має низку недоліків, які на сьогоднішній день залишаються невирішеними. 

Однією з найактуальніших проблем є виникнення тіньових схем ухилення від сплати ПДВ, зокрема це 

полягає в поширенні штучного формування податкового кредиту за допомогою використання фіктивних 

банкрутів і фальшивих накладних діючих підприємств. Окрім цього виділяють й такі способи ухилення від 

сплати ПДВ, як фіктивний експорт, віртуальні фінансово-господарські операції, а також реалізація продукції 

через спрощену систему оподаткування [4, c. 4–16].  Зазначена проблема, безумовно пов’язана з високими 

ставками ПДВ. Так, станом на 11.06.2020 р. Податковий кодекс України визначає відносно високу і фактично 

єдину ставку - 20% [5]. Однозначно стверджувати, що такий фіксований податок лише провокує виникнення 

тіньових схем не можна, проте у реальному житті люди мають зовсім різну платоспроможність і це варто 

враховувати, адже оптимальна система має стимулювати економічну активність, а не стримувати її розвиток 

та сприяти створенню «обхідних шляхів» для ухилення від сплати ПДВ. 

Із акцизним податком існує дещо  схожа проблема. Вважається, що після ПДВ це найбільш 

«криміногенний податок», адже значну частку «тіньового» сектору економіки держави займають великі 

обсяги незаконного виробництва та обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів [6, c. 93].  

Останнім непрямим податком є мито. Взагалі, мито визначається як специфічний вид митного платежу, 

що стягується з товарів, які переміщуються через митний кордон України і який включається до ціни товарів 

та сплачується за рахунок кінцевого споживача [6, c. 94].  Проте і тут є низка проблем, зокрема це стосується 

того, що в даній сфері діють досить застарілі нормативно-правові акти, значна частина з яких виявляється 

неефективною. Надходження митних платежів й без того є досить нестабільними, а за відсутності 

ефективного контролю та дотримання прозорості стає неможливим забезпечення додержання законодавства 

України, а відповідно й виникають проблеми із забезпеченням захисту економічних інтересів держави, 

захисту прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності та громадян.  

Таким чином, система непрямого оподаткування в Україні містить значні недоліки і дійсно потребує 

реформування. На основі наведеного аналізу, видається, що основною проблемою є саме недосконалість 

та неефективність законодавства, адже важливим є не лише закріплення норм, що мали б врегульовувати 

зазначені проблеми, а й розроблення практичних заходів щодо вдосконалення роботи податкових та 

митних органів стосовно недопущення порушень.  
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